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УВОД 

 

У складу са чланом 46. тачка (5) и чланом 48. тачка (1) Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 

14. Одлуке о извршењу Буџета општине за 2018. годину („Службени гласник општине 

Станари“, број: 9/16), као и Програмом рада Скупштине општине Станари за 2018. 

годину („Службени гласник општине Станари“, број: 12/17), Одјељење за привреду и 

финансије је у обавези да поднесе тромјесечни извјештај о извршењу буџета општине  за 

2018. године. Форма и садржај тромјесечног извјештаја о извршењу буџета општине 

Станари за 2018. годину, сачињен је у складу са Правилником о форми и садржају 

буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 

100/13 и 102/16) и Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 98/16 – Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о 

буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике 

прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/10). 

 

1.  Законодавно-правни оквир 

  

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено 

евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета општине Станари за 2018. 

годину 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 општине Станари за 2018. годину („Службени гласник 

општине Станари“, број: 9/16), 

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

општине Станари“, број: 9/16), 

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

Републике Српске“, број: 94/15), 

- 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, и 33/15), 

- 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 за кориснике прихода буџета 

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

број: 16/11 и 126/11), 

- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 

плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 

98/16), 
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- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 127/11), 

- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни 

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

- остали важећи подзаконски акти, као и инструкције Министарства финансија 

Републике Српске, које имају утицај на израду тромјесечних извјештаја за 2018. 

годину. 

 Тромјесечни Извјештај о извршењу Буџета општине Станари за 2018. годину 

обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника, а то 

су: 

 

1. Општинска управа Станари 

 

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему, као и чланом 22. Правилника о 

форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, годишњи извјештај о 

извршењу буџета обухвата: 

 

1. преглед буџетских средстава и издатака, које је Скупштина општине одобрила у 

буџету у 2018. години, 

2. преглед остварених буџетских средстава и издатака од 01.01-30.03.2018. године, 

који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и 

извршеног буџета 

3. објашњење већих одступања, 

4. податке о кориштењу буџетске резерве, 

5. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних 

намјена, 

6. податке о извршеним реалокацијама. 

 

Поред економске и организационе класификације, корисници буџета општине 

Станари воде књиговодство и по начелу фондовске класификације, односно користе: 

- Фонд 01 (Општи фонд), за исказивање свих средстава и активности у вези са 

усвојеним буџетом, као и цјелокупне нефинансијске имовине, дугорочне 

финансијске имовине (осим орочених новчаних средстава преко годину дана), 

дугорочних обавеза и трајних извора средстава, укључујући и финансијски 

резултат, без обзира на извор прибављања, 

- Фонд 02 (Фонд прихода по посебним прописима), за евидентирање средстава која 

се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности 

финансираних из тих средстава, уколико нису укључена у Општи фонд, 

- Фонд 03 (Фонд грантова), за евидентирање грантова примљених на рачуне 

посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико 

нису укључена у Општи фонд. 
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2. Буџет општине за 2018. годину 

 

Скупштина општине Станари је 26.12.2017. године, донијела Одлуку о усвајању 

Плана буџета општине Станари за 2018. годину, у износу од 8.991.798 КМ (Одлука, број: 

01-020-158/17 „Службени гласник општине Станари“, број: 12/17, од 29.12.2017. године).  

 

Усвојеним буџетом, порески и непорески приходи планирани су у износу од 

8.781.798 КМ, трансфери и грантови у износу од 134.800,00 КМ, те примици у износу од 

50.000 КМ  

 

У Извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака 

приказано је у односу на план утврђен Буџетом општине Станари за 2018. годину. 

 

2.1.  Оперативни Буџет за 2018. годину 

 

У складу са чланом 3. Одлуке о извршењу буџета општине Станари за 2018. 

годину, Одсјек за финансије, према плану буџета, ставило на располагање оперативна 

буџетска средства свим потрошачким јединицама.  

 

Током анализираног периода 2018. године, у складу са члановима 10. и 11. Одлуке 

о извршењу буџета општине Станари за 2018. годину, вршене су реалокације средстава у 

оквиру и између одјељења Општинске управе Станари (Оперативна јединица 1).              

С обзиром да овај Извјештај приказује реализацију прихода и примитака, као и расхода и 

издатака, у односу на усвојени план буџета за 2018. годину, реалокације, извршене након 

доношења буџета,  обухваћене су у овом Извјештају и посебно исказане (у оквиру тачке 

4 Извјештаја). 

 

У даљем тексту, приказана је анализа реализованих средстава и расхода и 

издатака, за период 01.01-30.03.2018. године. 

 

 

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.03.2018. 

ГОДИНЕ 

 

Тромјесечни Извјештај о извршењу Буџета општине Станари за 2018. годину 

израђен је на основу података из мјесечних и кварталних образаца за извјештавање, као и 

програма за књижење материјалног и финансијског рачуноводства коју води општина 

Станари према модификованој обрачунској основи рачуноводства (у даљем тексту: 
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Програм). Расходи, обавезе и сва имовина се евидентирају на обрачунској основи. 

Приходи из трансакција размјене се евидентирају различито, од корисника до корисника 

и у зависности од начина прикупљања. Ако се приходи прикупљају преко рачуна јавних 

прихода врши се готовинско евидентирање, за разлику од прихода који се прикупљају 

преко трансакционих рачуна, који се евидентирају на обрачунској основи, у складу са 

Упутством Министарства финансија РС о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција 

које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, број: 116/13). 

 

Приходи и примици, као и расходи и издаци, исказани у Програму, могу се 

посматрати кроз двије категорије: 

 

а) Прву категорију чине буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна 

јавних прихода или директно на јединствене рачуне и намјенске рачуне трезора и 

буџетски расходи и издаци (планирана буџетска потрошња) који се финансирају из 

претходно поменутих прихода и примитака. Обије категорије у Програму, евидентиране 

су на рачуноводственом фонду 01. 

 

б) Другу категорију чине остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити 

служе за сервисирање планиране (редовне) буџетске потрошње, те немају карактер 

буџетских средстава, и остали расходи и издаци који се финансирају из претходно 

поменутих осталих прихода и примитака (немају карактер буџетских расхода и 

издатака). У Програму, који користи општина Станари, ове категорије су евидентиране 

на рачуноводственим фондовима 03.  

 

У складу са наведеним, тромјсечни Извјештај о извршењу Буџета општине 

Станари за 2018. годину обухвата извјештај о извршењу Буџета на Општем фонду, 

односно, Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу, тј. планирана буџетска 

средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима 03- Фонд грантова 

и Фонд 05-Фонд посебних пројеката. 

 

3.1. ФОНД 01 - ОПШТИ ФОНД 

 

Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање 

свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом. 

 

Анализа средстава и издатака, у оквиру Општег фонда, која слиједи даље у тексту, 

обухвата: 

- општи дио Извјештаја (тачка 3.1.1. Извјештаја), 

- буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину (тачка 3.1.2. Извјештаја), 

- буџетске издатке и расходе за нефинансијску имовину (тачка 3.1.3. Извјештаја), 

- рачун финансирања (тачка 3.1.4. Извјештаја), 

- функционалну класификацију издатака (тачка 3.1.5. Извјештаја). 
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3.1.1. Општи дио тромјесечног Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 

период 01.01-30.03.2018. године 

 

Општи дио Извјештаја о кварталном извршењу буџета представља збирни приказ 

извршених буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику 

извршења планираног буџета за 2018. годину. 

Укупна буџетска средства (приходи и примици од нефинансијске и финансијске 

имовине - Фонд 01), реализована су у износу од   821.150 КМ, или 9%, у односу на 

планирани износ за 2018. годину (8.941.798 КМ ), док су укупни буџетски расходи и 

издаци реализовани у износу од 1.284.047 КМ или 22%, у односу на планиране. Анализа 

извршења буџета, у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим 

фондовима за посматрани период, дата је под тачком 9. овог Извјештаја. 

 

3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 01.01-30.03.2018. 

године 

 

Буџетом општине Станари за 2018. годину буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину (Фонд 01) планирани су у износу од 8.941.798 КМ. У периоду 

01.01-30.03.2018. године, буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 

остварени су у износу 821.150 или 9% у односу на план. 

 

Структура буџетских прихода, примитака за нефинансиијску имовину и суфицита 

буџета дата је у наредној табели: 

 

Буџетски приходи и примици за 
нефинансијску имовину  

(буџетска средства-Фонд 01) 

План 2018. 
година 

Извршење 
01.01.-

31.03.2018. 
год. 

Индекс 
3/2 

1 2 3 4 

А. Буџетски приходи 8.941.798 821.150 9 
Б. Примици за нефинансијску имовину 0 0 0 
В. Суфицит буџета из 2016. године 0 0 0 

Укупно 8.941.798 821.150 9 

  

 

А.  Буџетски приходи 

 

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и 

трансфери, што је приказано у табели која слиједи: 

Структура буџетских прихода (Фонд о1) 
План 2018. 

год. 
Извршење 

01.01.-
Индекс 

3/2 
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31.03.2018. 
год. 

1 2 3 4 
Порески и непорески приходи 8.781.798 782.527 9 
Грантови 0 0 0 
Трансфери између буџетских јединица 110.000 38.623 35 
Укупно 8.941.798 821.150 9 
 

А.1 Порески и непорески приходи 

 

Порески и непорески приходи планирани су за 2018. годину у износу од 8.781.798 

КМ, а у посматраном периоду остварени су у износу од 782.527 КМ, или 9% у односу на 

план. Разлог оваквог остварења прихода је наплата непореског прихода који се односи на 

накнаду за кориштење минералних сировина у сврху производње електричне енергије 

која се за обрачунски период јул-септембар наплаћује у мјесецу октобру, те приход ове 

врсте није могао бити приказан у овом деветомјесечном извјештају.  

 

Пројектовано: 

Наплата наканде за кориштење минералних сировина у сврху производње 

електричне енергије за период 01.01-30.03.2018. године износила је 1.622.253 КМ 

(наплаћено 15.04.2018. године). Посматрано у периоду настанка, укупан непорески 

приход увећава се за 1.622.253 КМ, па је извршење пореских и непореских прихода 

укупно 2.443.403 КМ, или 27,32%. 

 

Порески приходи 

 

Порески приходи у 2018. години планирани су у износу од  2.111.298 КМ, а 

остварени су у посматраном периоду у износу од 475.497 КМ, или 23% у односу на 

планирани износ.  

 

Посматрано по структури пореских прихода, може се рећи да су порези на лична 

примања и приходе од самосталних дјелатности остварени у износу од  64.119 КМ или 

21%  у односу на план за 2018. годину.  

Порези на имовину, остварени су у укупном износу од  1.590 КМ, или 5%, у 

односу на план за 2018. годину. 

 

Најзначајније учешће у пореским и укупним приходима буџета општине Станари 

за 2018. годину имају приходи од индиректних пореза, који су у посматраном периоду 

остварени у износу од 409.788 КМ, или 23% планираног износа.  

 

Динамика наплате пореских прихода од 23% у овом тромјесечју 2018. године, 

показује тенденцију планираног остварења пореских прихода у размаку од 96-100%. 

 

Непорески приходи 
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Непорески приходи планирани су за 2018. годину, у износу од 6.670.500 КМ, а 

остварени су у посамтраном периоду, у износу од 307.030 КМ, што представља 

остварење 5% у односу на планирана средства.  

 

Непореске приходе, који се планирају и реализују у буџету општине Станари, 

можемо посматрати кроз четири главне групе ових прихода: приходе од финансијске и 

нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), приходе од накнада, 

такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722), приходе од новчаних казни 

(група 723) и остали непорески приходи (група 729). 

 

У оквиру групе прихода од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика (група 721) евидентирани су приходи од: 

 приходи од давања у закуп објеката општине (пословни простори), у првом 

тромјесечју 2018. године, реализовани су у износу од 1.349 КМ, што је 22% у 

односу на планирани износ. 

 

У оквиру групе прихода од накнада, такса и пружања јавних услуга (група 722) 

реализован је износ од 304.206 КМ у посамтраном периоду, или 5% планираног износа. 

У оквиру ове групе прихода истичу се : 

 административне накнаде и таксе које су реализоване у износу од 8.405 КМ, или 

24% планираног износа.  

 комуналне наканде и таксе реализоване су у износу од 7.769 или 46% планираног 

износа, 

 накнада по разним основама, од којих су најзначајније накнаде од кориштења 

минералних сировина у сврху производње електричне енергије и концесиона 

наканда за вађење минералних сировина, остварене су у износу од 287.860, или 

4% планираног износа. Овдје треба напоменути да је наведени износ од 287.860 

КМ наплаћени износ са даном 31.03.2018. године, а укупно остварени износ је 

1.910.113 КМ из разлога што је 15.4.2018. године наплаћена накнада за 

кориштење минералних сировина у сврху производње електричне енергије у 

износу од 1.622.253 КМ, па је остварено извршење у проценту од 27,32% у односу 

на план, али се због методологије израде тромјесечног извјештаја не приказује у 

истом, 

 приходи од пружања јавних услуга (економски код 722591), који представљају 

приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје законом додијељене 

дјелатности, а исти се уплаћују на рачун јавних прихода општине Станари, 

реализовани су у износу од 172 КМ, или 14% планираног износа.  

 

У оквиру групе прихода од новчаних казни (група 723), евидентирани су остварени 

приходи по основу новчаних казни за прекршаје, прописане актима општине Станари. 

Поменути приходи су реализовани у износу од 75 КМ, или 25% планираног износа. 
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На крају анализе реализације појединих врста пореских и непореских прихода за 

посамтрани период  2018. године, битно је напоменути и сљедеће: 

 

 Наплата, односно прилив на жиро-рачун општине Станари непореског 

прихода, који се односи на накнаду за кориштење минералних сировина у 

сврху производње електричне енергије, а која се односи на период јануар-

март, десила се у априлу текуће године, како то и предвиђа закон који 

регулише ту област (износ 1.622.253). Пројектовано, поменути приход, 

који је наплаћен 15.04.2018. године, одговара извршењу буџета за 

посматрани период у проценту од 27%, а што  одговра извршењу буџета 

на крају године у распону 94-100%. 

 

А.2. Трансфери између буџетских јединица 

 

Трансфери између буџетских јединица су реализовани у укупном износу од 

38.623 КМ, што је 35% у односу на планирана средства за 2017. годину. 

 

Износ од 38.623 КМ су уплате Министарства здравља и социјалне заштите, од 

чега цјелокупан износ иде на социјалну заштиту грађана. 

 

Б. Примици за нефинансијску имовину 

 

На позицијама примитака за нефинансијску имовину нема извршења. Разлог је 

непостојање одређене цијене општинског грађевинског земљишта. 

 

3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01-

31.03.2013. године 

 

Укупни расходи и издаци буџета општине Станари за период 01.01-31.03.2018. 

године су остварени  у износу од 1.484.266 КМ, или 16,5% у односу на план и 

реализовани су кроз шест потрошачких јединица Општинске управе.  

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у 

наредној табели (у односу на план са извршеним реалокацијама): 

Буџетски расходи и издаци за 
нефинансијску имовину (Фонд 

01) 

План 
2018. 

година 

План 2018. са 
реалокацијама 

Извршење  
01.01.-
31.03. 
2018. 

година 

Индекс 
3/2 

1 2 3 4 4 

А. Буџетски расходи 5.965.798  1.284.047 22 
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Б.Издаци за нефинансијску  
имовину 3.026.000 

0 200.219 
7 

    Укупно 8.991.798 0 1.484.266 16,5 

 

Буџетски расходи су у посамтраном периоду 2018. године реализовани су у 

износу од 1.284.047 КМ, или 22% планираног износа. Даље, у тексту дајемо појашњења 

извршења појединих врста буџетских расхода и издатака у посматраном периоду 2018. 

године 

 

Расходи за лична примања (група 411) су у посамтраном периоду 2018. године 

реализовани у износу од 260.647 КМ, или 26% планираног износа. Од укупног 

извршења, бруто лична примања су извршена у износу од 238.341 КМ, или 27%, а што 

подразумијева нето лична примања и порезе и доприносе на лична примања. Износ од 

22.306 КМ, или 17% су бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених.   

 

Расходи по основу кориштења роба и услуга (група 412), реализовани су у 

посматраном периоду 2018. године у износу од 399.741 КМ, или 24% планираног износа. 

У оквиру ове групе расхода значајну реализацију, у посамтраном периоду 2018. године, 

имали су: 

 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 

реализовани су у износу од 97.102 КМ, или 25% планираног износа. Ови расходи су 

првенствено реализовани кроз потрошачку јединицу 00270160-Одјељење за стамбено-

комуналне послове, а према Програму заједничке комуналне потрошње. 

 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга реализовани су у износу од 20.926 КМ, или 22% планираног износа.  

 Расходи за текуће одржавање реализовани су у износу од 86.475 КМ, или 34% 

планираног износа. Ови расходи реализовани су кроз потрошачку јединицу Одјељење за 

стамбено-комуналне послове. 

 Расходи за режијски материјал релаизовани су у износу од 10.607 КМ или 33% 

планираног износа, а кроз потрошачку јединицу 01380130 Одјељење за општу управу и 

01380140 Одјељење за финансије и буџет. 

 

Субвенције (група 414) су, у посамтраном периоду 2018. године, реализоване у износу од 

31.772 КМ, или 9% планираног износа. Цјелокупан износ ових расхода реализован је 

кроз потрошачку јединицу 00270150-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

исплатом средстава за подстицајни развој пољопривреде и села и пројектима 

запошљавања и самозапошљавања. 

 

Грантови (група 415) су у посамтраном периоду 2018. године  реализовани у износу од 

366.780 КМ, или 22% планираног износа. Најзначајнији износ грантова је реализован 

кроз потрошачку јединицу 00270150-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
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(грантови НВО, спортским колективима, јавним предузећима и установама, образовању, 

политичким организацијама и сл; грантови удружењима и организацијама борачких 

категорија). 

 

Дознаке на име социјалне заштите, које се исплаћују из буџета Републике и општине, 

реализоване су у посамтраном периоду 2018. године у износу од 225.107 КМ, или 20% 

планираног износа. Највиши износ ове врсте прихода реализован је кроз потрошачку 

јединицу 0138130-Одјељење за општу управу, заједничке, управно-правне послове и 

борачко-инвалидску заштиту и кроз потрошачку јединицу 00270150-Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности (расходи за стипендије ученицима и студентима, 

текуће помоћи породици, дјеци и младима и сл). 

 

Расходи по судским рјешењима (група 4190), а која се односи на исплату трошкова 

вођења поступака у првом и другом степену (имовинско-правни односи, жалбе и сл) 

нису извршавани у посматраном износу.  

 

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) реализовани су у посматраном периоду 

2018. године у износу од 200.778 КМ, или 7% планираног износа. Издаци за 

нефинансијску имовину, који су реализовани из редовних буџетских средстава, највећим 

дијелом су се односили на издатке за произведену сталну имовину (група 511), а то су: 

изградња, реконструкција, инвестиционо одржавање, набавка и одржавање опреме, 

набавка нематеријалне произведене имовине, и исти су реализовани у износу од 150.060 

КМ, или 6% планираног износа. Издаци за набавку опреме у износу од 14.544 КМ или 

15%, за набавку нематеријалне имовине (рачунарски програми, трезор и сл.) 5.626 КМ 

или 8%. 

 

 

3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 и 05) 

 

3.2.1. Фонд 03-фонд грантова 

 

У оквиру Фонда 03-Фонд грантова, евидентирају се приходи буџетских корисника 

који нису укључени у Општи фонд (Фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а 

односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица, остварене по основу 

донација. Ови приходи се, у складу са књиговодственим правилима евидентирања, 

исказују у оквиру Фонда 03, односно рачуна посебних намјена за донације. 

 

 

 

4.  Реалокације буџетских средстава 

У складу са  члановима 9. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине Станари за 

2018. годину, дата је могућност провођења реалокација буџетских средстава, у оквиру и 
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између потрошачких јединица буџета општине Станари. Проведене реалокације  

буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на потребу правилног 

књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака. 

Према томе, укупан износ буџетских средстава, који је реалоциран у посматраном 

периоду 2018. године, износ 7.000 КМ (Одлука бр. 02-401-3.1/18) 

 

 

5. Реалокација средстава буџетске резерве 

Средства буџетске резерве нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису 

економски класификована. У складу са чланом 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Станари за 2017. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за: 

1. покривање непредвиђених расхода, за које нису планирана средства у буџету, 

2. буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства 

нису била довољна, 

3. привремено извршавање обавеза буџета, усљед смањеног обима буџетских 

средстава и  

4. изузетно, за остале намјене, у складу са одлукама начелника општине. 

 

Усвојеним буџета општине Станари за 2018. годину, средства буџетске резерве 

планирана су у износу од 120.000 КМ. У посматраном периоду није вршена реалокација 

средстава буџетске резерве. 

 

 

6. Стање новчаних средстава на рачунима општине Станари  

 

Финансијске трансакције буџета општине Станари у посматраном периоду 2018. 

године извршавале су се преко рачуна отворених код пословних банака, а исти се могу 

подијелити у сљедеће групе: рачуни јавних прихода, рачун буџета општине Станари и 

рачуни посебних намјена. 

 

 

6.1. Рачуни јавних прихода (РЈП) 

 

Рачуни јавних прихода (РЈП) су рачуни на које порески обвезници уплаћују 

порезе и накнаде и на које се врши распоређивање (уплате) јавних прихода који се, у 

складу са одредбама Закона о буџетском систему, дијеле између општине и Републике 

Српске и припадају општини Станари .Укупна салда, која се на крају дана налазе на 
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рачуну јавних прихода, преносе се на трансакционе рачуне. Промет на рачуну јавних 

прихода општине Станари у посамтраном периоду 2018. године био је 1.655.405,52 КМ. 

 

 

 

6.2. Рачун буџета општине Станари (трансакциони рачуни-ЈРТ) 

 

Рачун буџета општине Станари (трансакциони рачуни-ЈРТ), користи се за 

измиривање свих буџетских расхода. Преко поменутих расхода, проводи се извршење 

буџета и плаћања у име и за рачун корисника буџета. Збирно стање јединствених рачуна 

на дан 31.03.2018. године износило 31.408,44 КМ. 

 

6.3. Рачуни посебних намјена 

 

Преко рачуна посебних намјена (РПН) врши се финансирање специфичних 

намјена, уз посебне правне акте (донације, средства приватизације и сукцесије, приходи 

по посебним прописима, посебни пројекти). Збирно стање Рачуна посебних намјена, на 

на дан 31.03.2018. године стање на рачунима посебних намјена износило 44.54,79 КМ. 

6.4. Девизни рачуни 

 

Стање девизног рачуна је на дан 31.03.. године износи 142,00 КМ. 

 

7. Резиме (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за 

период 01.01.-31.03.2018. године) 

Редни 

број 

Укупна буџетска средства и укупна потрошња по свим 

рачуноводственим фондовима 

Реализација у 

2018. години 

1. Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 821.150 

2. 

Остварени остали приходи и примици (који се 

евидентирају у Програму, а нису планирани буџетом) - 

Фонд 03 0 

3. 

Остварени остали приходи и примици (који се 

евидентирају у Програму, а нису планирани буџетом) - 

Фонд 05 0 

4. Укупно остварена средства (1+2+3) 821.150 

5. Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01 1.484.266 

6. 

Остварени остали расходи и издаци (који су 

евидентирани у Главној књизи трезора, а нису 

планирани буџетом) - Фонд 03 0 
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7. 

Остварени остали расходи и издаци (који су 

евидентирани у Програму, а нису планирани буџетом) - 

Фонд 05 0 

8. Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7) 1.484.266 

9. 

% остварења укупних расхода у односу на остварена 

средства (8/4) 180 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ: 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ – ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

ПРЕДЛАГАЧ: 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2018. ГОДИНЕ 

(ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД) 

 

 

ФОНД 01 

П
р

о
ц

е
н

ат
 

(6
/5

)·
1

0
0

 Претходна  

П
р

о
ц

е
н

ат
 

(6
/9

)·
1

0
0

 

Текућа година година 

Првобитни бучет Корекција 
Конашни бучет 

Изврщење 
Разлика  

Изврщење 
 (3 + 4) (6 - 5) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

8.941.798 0 8.941.798 821.150 -8.120.648 9 753.883 109 

2.111.298 0 2.111.298 475.497 -1.635.801 23 458.725 104 

311.000 0 311.000 64.119 -246.881 21 61.835 104 

311.000   311.000 64.119 -246.881 21 61.835 104 

31.000 0 31.000 1.590 -29.410 5 15.859 10 

31.000   31.000 1.590 -29.410 5 15.859 10 

1.768.798 0 1.768.798 409.788 -1.359.010 23 381.031 108 

1.768.798   1.768.798 409.788 -1.359.010 23 381.031 108 

500 0 500 0 -500 0 0 #DIV/0! 

500   500 0 -500 0   #DIV/0! 

6.670.500 0 6.670.500 307.030 -6.363.470 5 264.998 116 

6.000 0 6.000 1.349 -4.651 22 1.023 132 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

6.000   6.000 1.349 -4.651 22 1.023 132 

6.664.200 0 6.664.200 304.206 -6.359.994 5 263.950 115 

35.000   35.000 8.405 -26.595 24 5.885 143 

0   0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
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17.000   17.000 7.769 -9.231 46 7.683 101 

6.611.000   6.611.000 287.860 -6.323.140 4 250.012 115 

1.200   1.200 172 -1.028 14 370 46 

300 0 300 75 -225 25 25 300 

300   300 75 -225 25 25 300 

0 0 0 1.400 1.400 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

0   0 1.400 1.400 #DIV/0!   #DIV/0! 

50.000 0 50.000 0 -50.000 0 0 #DIV/0! 

50.000 0 50.000 0 -50.000 0 0 #DIV/0! 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

50.000   50.000 0 -50.000 0   #DIV/0! 

110.000 0 110.000 38.623 -71.377 35 30.160 128 

110.000 0 110.000 38.623 -71.377 35 30.160 128 

0   0   0 #DIV/0!   #DIV/0! 

110.000   110.000 38.047 -71.953 35 30.160 126 

0   0 558 558 #DIV/0!   #DIV/0! 

0   0 18 18 #DIV/0!   #DIV/0! 

5.965.798 0 5.965.798 1.284.047 -4.681.751 22 1.042.108 123 

5.838.798 0 5.838.798 1.284.047 -4.554.751 22 1.042.108 123 

1.012.028 0 1.012.028 260.647 -751.381 26 166.344 157 

882.751   882.751 238.341 -644.410 27 144.711 165 

129.277   129.277 22.306 -106.971 17 21.633 103 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

1.663.870 0 1.663.870 399.741 -1.264.129 24 317.121 126 
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178.000   178.000 141 -177.859 0 1.739 8 

97.070   97.070 20.926 -76.144 22 14.912 140 

32.300   32.300 10.607 -21.693 33 10.010 106 

2.000   2.000 0 -2.000 0 0 #DIV/0! 

254.000   254.000 86.475 -167.525 34 44.467 194 

29.500   29.500 5.337 -24.163 18 6.513 82 

331.000   331.000 76.481 -254.519 23 57.516 133 

382.000   382.000 97.102 -284.898 25 115.873 84 

358.000   358.000 102.672 -255.328 29 66.091 155 

345.000 0 345.000 31.772 -313.228 9 3.766 844 

345.000   345.000 31.772 -313.228 9 3.766 844 

1.677.900 0 1.677.900 366.780 -1.311.120 22 335.356 109 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

1.677.900   1.677.900 366.780 -1.311.120 22 335.356 109 

1.100.000 0 1.100.000 225.107 -874.893 20 219.521 103 

1.100.000   1.100.000 225.107 -874.893 20 219.521 103 

40.000 0 40.000 0 -40.000 0 0 #DIV/0! 

40.000   40.000 0 -40.000 0   #DIV/0! 

7.000 0 7.000 0 -7.000 0 0 #DIV/0! 

7.000 0 7.000 0 -7.000 0 0 #DIV/0! 

7.000   7.000 0 -7.000 0   #DIV/0! 

120.000   120.000 * * * * * * * * -120.000 * * * * * * * * * * * * * * * * 

2.976.000 0 2.976.000 -462.897 -3.438.897 -16 -288.225 161 

-2.976.000 0 -2.976.000 -200.778 2.775.222 7 -106.293 189 
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50.000 0 50.000 0 -50.000 0 0 #DIV/0! 

50.000 0 50.000 0 -50.000 0 0 #DIV/0! 

50.000   50.000 0 -50.000 0   #DIV/0! 

3.026.000 0 3.026.000 200.778 -2.825.222 7 106.293 189 

2.936.000 0 2.936.000 200.219 -2.735.781 7 102.220 196 

2.710.000   2.710.000 150.060 -2.559.940 6 49.760 302 

58.000   58.000 29.989 -28.011 52 0 #DIV/0! 

97.000   97.000 14.544 -82.456 15 52.460 28 

71.000   71.000 5.626 -65.374 8   #DIV/0! 

0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

0   0 0 0 #DIV/0!   #DIV/0! 

80.000 0 80.000 0 -80.000 0 0 #DIV/0! 

80.000   80.000 0 -80.000 0   #DIV/0! 

10.000 0 10.000 559 -9.441 6 4.073 14 

10.000   10.000 559 -9.441 6 4.073 14 

0 0 0 -663.675 -663.675 #DIV/0! -394.518 168 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -663.675 -663.675 * * * * -394.518 168 
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