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1. 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 Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана
буџета општине Станари за 2017. годину – Ребаланс 2 („Службени гласник општине
Станари“, број 12/17), као и Програмом рада Скупштине општине Станари за 2018.
годину („Службени гласник општине Станари“, број 12/17), Одјељење за привреду и
финансије, Одсјек за финансије је у обавези да до 31. маја текуће фискалне године
поднесе извјештај о извршењу буџета општине за претходну фискалну годину. Форма и
садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 2017.
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).
1.1. Законодавно-правни оквир
Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено
евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета општине Станари за 2017.
годину чине:
- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине
Станари за 2018. годину-Ребаланс 2 („Службени гласник општине Станари“, број:
12/17),
- Одлука о извршењу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана
буџета општине Станари за 2017. годину-Ребаланс 2 („Службени гласник
општине Станари“, број 12/17),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
28/13 и 103/15),
- 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 буџетских корисника („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 15/17),
- 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 115/17),
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 годишњег обрачуна за 2017.
годину.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину
обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који
се налазе у саставу Главне књиге трезора општине, а то су:
1.2. 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 претходној години (табела број 1),
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току претходне фискалне
године који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног
и извршеног буџета (табела број 1),
3. објашњење већих одступања,
4. податке о коришћењу буџетске резерве (табела број 2),
5. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних
намјена,
6. податке о извршеним реалокацијама (табела број 3) и
7. подаци о јавним инвестицијама – капиталним улагањима у току 2017. године
(табела број 4).
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,
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-

-

-

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,
Фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије) за евидентирање средстава
ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису
укључена у Општи фонд,
Фонд 05 (Фонд за посебне потребе) за средства и активности на реализацији
пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

2. Буџет општине за 2017. годину
Скупштина општине је 28.12.2016. године донијела Одлуку о усвајању буџета
општине Станари за 2017. годину у износу од 8.943.268 КМ (Одлука, број: 01-022-188/16,
„Сл. гласник општине Станари“, број 9/16), 27.06.2017. године Одлуку о измјенама и
допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине Станари за 2017. годину – Ребаланс,
у износу од 9.712.197 КМ (Одлука, број: 01-0250-81/17, „Сл. гласник општине Станари“,
број 7/17) и 26.12.2017. године Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета
општине Станари за 2017. годину – Ребаланс 2, у износу од 9.818.429 КМ (Одлука, број:
01-020-158/17, „Сл.гласник општине Станари“, број 12/17).
Усвојеним Ребалансом буџета порески и непорески приходи планирани су у износу
од 8.949.500 КМ, грантови у износу од 20.000 КМ, трансфери у износу од 114.800 КМ,
док износ од 744.129 КМ представља суфицит из 2016. године.
Скупштина општине Станари је 27.06.2017. године донијела Одлуку о распоређивању
суфицита буџета општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 7/17), у
износу од 744.129,00 КМ.
Одлуком о распоређивању суфицита буџета општине Станари укупна средства, у
износу од 744.129 КМ, распоређена су на конкретне пројекте.
Министарство финансија Републике Српске претходно је дало сагласност за
расподјелу суфицита (Сагласност, број: 06.04/400-5302-1/17, од 02.06.2017. године).
У Извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака
приказано је у односу на план утврђен Ребалансом буџета општине Станари и одобреним
реалокацијама средстава на Ребаланс.
2.1. Оперативни буџет за 2017. годину
У складу са чланом 3. Одлуке о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину,
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет је, према плану буџета,
ставило на располагање оперативна буџетска средства свим потрошачким јединицама.

5

Током анализираног периода 2017. године, у складу са члановима 10. и 11. Одлуке о
извршењу буџета општине Станари за 2017. годину, вршене су реалокације средстава у
оквиру и између одјељења и одсјека Општинске управе Станари (Оперативна јединица
1), као и одређен број реалокација између потрошачких јединица Оперативне јединице 1,
а што је Одлуком о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину и допуштено. С
обзиром да овај Извјештај приказује реализацију прихода и примитака, као и расхода и
издатака, у односу на усвојени други Ребаланс буџета за 2017. годину, реалокације,
извршене након доношења Ребаланса буџета, обухваћене су у овом Извјештају (у оквиру
тачке 4 Извјештаја).
У даљем тексту приказана је анализа реализованих средстава и расхода и издатака за
2017. годину.

2.2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину
израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води општина Станари
према модификованој обрачунској основи рачуноводства. Расходи, обавезе и сва
имовина евидентирају се на обрачунској основи. Приходи из трансакција размјене
евидентирају се 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 Главној књизи трезора
општине Станари могу се посматрати кроз двије категорије:
a) 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
Главној књизи трезора евидентиране су на рачуноводственом Фонду 01.
b) 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 Главној књизи трезора општине Станари ове категорије
евидентиране су на рачуноводственим фондовима 03 и 05.
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У складу са наведеним, Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине
Станари за 2017. 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.

2.2.1. 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 2.2.2. Извјештаја),
- Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину (тачка 2.2.3. Извјештаја),
- Буџетске издатке и расходе за нефинансијску имовину (тачка 2.2.4. Извјештаја),
- Рачун финансирања (тачка 2.3. Извјештаја),
- Функционалну класификацију издатака (тачка 2.4. Извјештаја).

2.2.2. Општи дио Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 2017.
годину
Општи дио Извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених
буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику извршења
планираног буџета за 2017. годину.
Укупна буџетска средства (приходи и примици од нефинансијске и финансијске
имовине и средства суфицита ранијег периода - Фонд 01) реализована су у износу од
10.115.712 КМ, или 102,92% у односу на планирани износ за 2017. годину (9.828.429
КМ), док су укупни буџетски расходи и издаци реализовани у износу од 9.678.901 КМ,
или 98,5% 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.
2.2.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2017.
годину
Буџетом општине Станари за 2017. годину буџетски приходи и примици за
нефинансијску имовину (Фонд 01) планирани су у износу од 9.084.300 КМ. У 2017.
години, буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени су у износу
9.371.583 КМ, или 103.16% у односу на план.
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Структура буџетских прихода и примитака за нефинансиијску имовину дата је у
наредној табели:
Буџетски приходи и примици за
нефинансијску имовину
(буџетска средства-Фонд 01)

1.
А. Буџетски приходи
Б. Примици за нефинансијску имовину
Укупно

План 2017.
година

2.
9.084.300
0
9.084.300

Извршење
2017. год.

Индекс
3/2

3.

4.

9.371.583
0
9.371.583

103.1
0
103.1

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 01)
1.
Порески и непорески приходи
Грантови
Трансфери између буџетских јединица
Укупно

План 2017. год. Извршење
Индекс
2017. год.
3/2
2.
3.
4.
8.949.500
9.228.861
103.1
20.000
0
0
114.800
142.721 124.32
9.084.300
9.371.583
103.1

А.1 Порески и непорески приходи
Порески и непорески приходи планирани су, за 2017. годину, у износу од
8.949.500 КМ, а у посматраном периоду остварени су у износу од 9.228.861 КМ, или
103.1% у односу на план. Разлог вишег остварења пореских и непореских прихода у
односу на планиране јесте више остварење прихода од пореза на непокретности, прихода
од закупа и ренте, комуналних накнада и такса, накнада по разним основама и осталих
непореских прихода, у односу на планиране за посматрани период. Посматрано у односу
на 2016. годину, укупни порески и непорески приходи буџета општине Станари биљеже
вишу реализацију, из разлога више реализације прихода од индиректних пореза и
појединих непореских прихода.

Порески приходи
Порески приходи у 2017. години планирани су у износу од 2.023.500 КМ, а
остварени су у износу од 2.034.240 КМ, или 100,4% у односу на планирани износ. У
односу на остварење пореских прихода у 2016. години (2.082.672 КМ), ови приходи су
остварени у мањем износу за 48.432 КМ, или за 2,32% (мања реализација прихода од
индиректних пореза).
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Посматрано по структури пореских прихода, може се рећи да су порези на лична
примања и приходе од самосталних дјелатности остварени у износу од 296.659 КМ, или
97,58% у односу на план за 2017. годину. Посматрано у односу на реализацију у 2016.
години (282.292 КМ), ови приходи остварени су у износу већем за 1%.
Порези на имовину остварени су у укупном износу од 45.423 КМ, или 129,78% у
односу на план за 2017. годину. Посматрано у односу на реализацију у 2016. години
(36.358 КМ), ови приходи остварени су у већем износу за 24,93%. У укупном износу који
је реализован у 2017. години, у овим приходима највише је заступљен порез на
непокретности, и то у износу од 45.415 КМ.
Најзначајније учешће у пореским и укупним приходима буџета општине Станари
за 2017. годину имају приходи од индиректних пореза који су у 2017. години остварени у
износу од 1.692.178 КМ, или 100,48% планираног износа. Посматрано у односу на
реализацију у 2016. години (1.763.928 КМ), ови приходи су остварени у мањем износу за
71.750 КМ, или за 4,06%. Учешће општина и градова утврђено је Одлуком о учешћу
градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину
распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15).
У 2017. години општина Станари учествовала је у расподјели са коефицијентом
0.005828.
Непорески приходи
Непорески приходи планирани су за 2017. годину у износу од 6.926.000 КМ, а
остварени су у износу од 7.194.528 КМ, што представља веће остварење за 3,73% у
односу на план. У 2016. години непорески приходи реализовани су у износу од 5.770.024
КМ, тако да је извршење у 2017. години више за 1.424.504 КМ, или за 19,80%.
Непореске приходе који се планирају и реализују у буџету општине Станари
можемо посматрати кроз три 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 давања у закуп објеката општине (пословни простори, гараже и
сајмиште) су у 2017. години реализовани у износу од 12.021,82 КМ, што је у
односу на планирани износ знатно више, а такође и у односу на извршење у
претходној години. Повећање ових прихода у односу на план и остварење у
претходној години резултат је додатног ангажовања надлежних служби у
евидентирању и наплати прихода од закупа.
9

У оквиру групе Приходи од накнада, такса и пружања јавних услуга (група 722)
реализован је износ од 7.181.226 КМ, или 103,77% планираног износа. У односу на
реализацију у 2016. години ови приходи су виши за 1.418.861 КМ, или за 19,75%, као
резултат веће производње електричне енегије од стране РиТе Станари.
У оквиру ове групе прихода истичу се:
- Општинске административне таксе које су реализоване у износу од 40.564,70 КМ,
или 144 %. У односу на реализацију ових прихода у 2016. години, ови приходи су
виши за 5.852,7, или 14,42%;
- Комуналне таксе на фирму које су реализоване у износу од 16.122,85 КМ, или
94,84% планираног износа. У односу на реализацију у претходној години ови
приходи су виши за 8,69%;
- Комунална такса за остале предмете таксирања реализована је у износу од 360
КМ;
- Накнада за коришћење минералних сировина је у 2017. години реализована у
износу од 274.409 КМ, или 161,41% планираног износа;
- Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта је у 2017. години
реализована у износу од 4.458,47 КМ, што је 63,69%;
- Приходи од накнада за воде су, у 2017. години, реализовани у износу од 24.019
КМ, или 77,48% планираног износа;
- Приходи од шумских накнада су, у 2017. години, реализовани у износу од 32.786
КМ, што је у односу на план више за 20.786 КМ, или 273,21 %;
- Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара реализована су у
износу од 46.744 КМ, или 123,01% планираног износа;
- Приходи од накнаде за кориштење минералних сировина у сврху производње
електричне енергије извршени су у износу од 6.121.773 КМ, што је у односу на
план више за 71.773 КМ, или 1,17 %;
- Приходи од концесионе накнаде од продаје електричне енергије реализовани су у
износу од 619.086 КМ, што је у односу на план више за 54.086 КМ, или 8,73%;
- Приходи општинских органа управе (економски код 722521) реализовани су у
износу од 900,05 КМ, или 60% планираног износа и односе се првенствено на
приходе који се наплате за вријеме одржавања одређених манифестација или
празника.
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 реализовани су у износу од 175 КМ, или 35% планираног износа.
Остали непорески приходи (група 729) извршени су у износу од 3.946,59 КМ. У
оквиру ових прихода евидентирају се средства по записницима Пореске управе, као и
сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну, већ поменуту врсту
непореских прихода.
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На крају анализе реализације појединих врста пореских и непореских прихода за
2017. годину, битно је напоменути и сљедеће:
- У току 2017. године проведене су три мултилатералне компензације (у даљем
тексту МЛК), у складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације
и цесије („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) као и одлукама о
спровођењу обавезних мултилатералних компензација. Мултилатерална компензација
представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника који
су пријавили своје обавезе у складу са поменутим законом, при чему учесници не морају
бити истовремено у дужничко-повјерилачком односу, али имају потраживања и обавезе
према најмање једном од учесника у мултилатералној компензацији. Такође, спровођење
поступка мултилатералне компензације имало је за циљ побољшање ликвидности
учесника у овом поступку. Проведеним поступцима МЛК, у 2017. години укупно су
„наплаћени“ приходи и примици и трансфери у укупном износу од 235,91 КМ.
А.2. Грантови
Грантови у 2017. години планирани су у износу од 20.000 КМ. У складу са
потписаним уговором са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
РС о суфинансирању израде Пројекта рециклажног дворишта у Станарима, средства ће
се реализовати у 2018. години.
А.3. Трансфери између буџетских јединица
Трансфери између буџетских јединица реализовани су у укупном износу од
142.721 КМ, што је више од износа који је планиран за посматрани период за 24,32%. У
односу на реализацију из претходне године ови приходи су виши за 30,05%.
Износ од 8.413 КМ односи се на уплату других јединица локалних самоуправа и
других буџетских корисника по пореским картицама, а износ од 134.307,54 КМ су уплате
Министарства здравља и социјалне заштите за социјалну заштиту грађана.

Б. Примици за нефинансијску имовину
Општина Станари нема реализованих примитака за нефинансијску имовину нити
их је планирала буџетом (класа 8).
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2.2.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2017. годину
Укупни расходи и издаци буџета општине Станари за период 01.01-31.12.2017.
године остварени су у износу од 9.726.197 КМ и реализовани су кроз седам потрошачких
јединица Општинске управе. У односу на планирани износ од 9.828.429 КМ мањи су за
102.232 КМ, или за 1,04%. У односу на претходну годину реализовани расходи су већи за
2.638.628 КМ, што је резултат повећања буџетског оквира и ангажовања суфицита из
претходне године (2016).
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 2017.
година

Реалокације

1.

2.

А. Буџетски расходи
Б. Издаци за нефинансијску имовину
Укупно

Извршење
2017. година

Индекс
3/2

3.

4.

5.

6.714.043

6.891.247

6.862.361

99,58

3.112.886

2.937.182

2.863.837

97,50

9.828.429

9.828.429

9.726.198

98,95

2017. година

Буџетски расходи су у 2017. години реализовани у износу од 6.862.361 КМ, или
99,58% планираног износа. Посматрано у односу на реализацију у претходној години ови
расходи су остварени више за 24,01%. Даље, у тексту дајемо појашњења извршења
појединих врста буџетских расхода и издатака у 2017. години.
Расходи за лична примања (група 411) су, у 2017. години, реализовани у износу од
1.001.873 КМ, или 98,93% планираног износа. У односу на реализацију у 2016. години,
ови расходи су виши за 6,9%, првенствено због тога што је у план буџета општине
Станари, у 2017. години, укључена нова систематизација радних мјеста.
Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) реализовани су, у 2017.
години, у износу од 2.358.806 КМ, или 99,47% планираног износа. У односу на
извршење у 2016. години ови расходи су већи за 28,68%. У оквиру ове групе расхода,
значајну реализацију у 2017. години имали су:
 Расходи за текуће одржавање извршени су у износу од 658.451 КМ, што је у
односу на план 98,99%. Највећим дијелом ови расходи утрошени су за
финансирање одржавања локалних путева у цјелини (насипање, каналисање,
крчење, уцјевљење, клизишта, ударне рупе),
 Остали непоменути расходи извршени су у износу од 556.432 КМ, што је у односу
на план 99,81%. Ови расходи се највећим дијелом односе на одборничке накнаде,
12





рад комисија, Општинске изборне комисије, волонтере, спровођење интерног
пописа за општину),
Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 396.128 КМ, или 99,48%
планираног износа. Највећим дијелом ови трошкови односе се на стручне услуге у
области пројектовања, надзора, израда техничких документација, штампања,
медијске презентације, израде Стратегије развоја и Акционог плана општине
Станари, трошкове према ЈОДП Противградна заштита РС и геодетскокатастарске услуге;
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
извршени су у износу од 370.697 КМ, или 99% планираног износа. Највећим
дијелом ови трошкови односе се на послове који су повјерени ЈКП „Екосфера“
Станари, трошкове електричне енергије на јавним расвјетама, услуге зимског
одржавања општинских путева и одржавање објеката заједничке комуналне
потрошње.

Субвенције (група 414) су, у 2017. години, реализоване у износу од 448.642 КМ, или
99% планираног износа. У односу на претходну годину ови расходи су виши за 43,02%.
Цјелокупан износ ових расхода реализован је кроз потрошачку јединицу 0138150Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и ЛЕР исплатом средстава за подстицај
запошљавању и самозапошљавању, подстицајни развој пољопривреде и села.
Грантови (група 415) су, у 2017. години, реализовани у износу од 1.985.222 КМ, или
99% планираног износа. У односу на претходну годину ови расходи су већи за 30,24%.
Најзначајнији износ грантова реализован је кроз потрошачку јединицу 0138150Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и ЛЕР (грантови јавним предузећима, ЈУ
ОШ „Десанка Максимовић“, НВО, спортским колективима, политичким организацијама
и сл) и потрошачку јединицу 0138160-Одјељење за стамбено комуналне и инспекцијске
послове (капитални грант заједницама етажних власника) и 0138120 – Начелник
општине (културне и спортске манифестације).
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и општине
реализоване су, у 2017. години, у износу од 1.057.246 КМ, или 99,8% планираног износа.
У односу на претходну годину ови расходи виши су за 6,98%. Највиши износ ове врсте
расхода реализован је кроз потрошачку јединицу 0138130-Одјељење за општу управу
(социјалне помоћи грађанима, помоћи борачкој популацији, стимулација материнства,
ЈНП) и кроз потрошачку јединицу 0138150-Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и ЛЕР (расходи за стипендије ученицима и студентима).
Издаци за нефинансијску имовину (група 51) реализовани су, у 2017. години, у
износу од 2.863.836 КМ, или 97,5% планираног износа. У односу на претходну, ови
расходи су знатно већи, а основни разлог је реализација већег буџетског оквира и
средстава суфицита ранијег периода. Издаци за нефинансијску имовину, који су
реализовани из редовних буџетских средстава и средстава суфицита ранијег периода,
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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
2.557.384,47 КМ, или 97,36% планираних средстава. Издаци за прибављање земљишта
су, у 2017. години, реализовани у износу од 291.228,21 КМ, или 99% планираног износа.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, и сл. су, у 2017. години,
реализовани у износу од 15.223,34 КМ или 99,8% планираног износа.

2.3. Рачун финансирања за 2017. годину
Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2017. годину, поред буџетских
прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за
нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања, у оквиру којег се приказују
нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања и отплате
дугова. Структуру рачуна финансирања чине: примици од финансијске имовине и
задуживања и издаци за финансијску имовину и отплату дугова, као и расподјела
суфицита из ранијег периода.
Расподјела суфицита из ранијих периода је извршена у износу од 744.129 КМ, а
према одредбама Одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Станари, број: 01020-80/17, од 27.06.2017. године („Службени гласник општине Станари“, број 7/17).

Рачун финансирања за 2017. годину

1.
1.Нето примици од финансијске имовине (911-611)
911 Примици од финансијске имовине
611 Издаци за финансијску имовину
2. Нето задуживање (921-621)
921 Примици од задуживања
621 Издаци за отплату дугова
3. Расподјела суфицита ранијег периода

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (1+2+3)

План 2017.
године

Извршење
2017. године

2.

Инд.
3/2

3.

4.

0
0
0

0
0
0

0
0
-

0
0
0
744.129
744.129

0
0
0
744.129
744.129

0
0
0
100
100

У цјелини посматрано, нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и
задуживања и отплате дугова имају позитиван предзнак и износе 744.129 КМ.
2.4. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за
нефинансијску имовину за 2017. годину
Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава
представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији
реализације, а у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна
14

и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 98/16).
Табела прегледа буџетских издатака по функционалној класификацији, која се
евидентира у главној књизи трезора, показује да је у посматраном периоду највећи износ
буџетских средстава издвојен за стамбене и заједничке послове, за опште јавне услуге, за
социјалну заштиту, за рекреацију, културу и религију, за образовање, а за остале
издатке, класификоване по функционалној класификацији, издвојени су мањи износи.
Ова тебела није дата у овом прегледу јер представља извршење расхода и издатака који
су дати у табели прегледа извршења буџета општине Станари – општи дио.

2.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 и 05)
У оквиру Фонда 03 и Фонда 05, општина Станари није имала реализованих средстава
у 2017. години.
2.6. Реалокације буџетских средстава
У складу са члановима 9. и 10. Одлуке о извршењу буџета општине Станари за 2017.
годину, дата је могућност провођења реалокација буџетских средстава, у оквиру и
између потрошачких јединица буџета општине Станари. У прилогу овог Извјештаја, у
табеларном прегледу, приказане су реалокације након доношења Ребаланса буџета.
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 2017. години
износи 118.600 КМ, што представља 1,2% укупно планираних буџетских средстава за
2017. годину (9.828.429 КМ).
2.7. 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.
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Усвојеним другим Ребалансом буџета општине Станари за 2017. годину, средства
буџетске резерве нису планирана, него су она у тај Ребаланс укључена кроз раније
реалокације.
2.8. Стање новчаних средстава на рачунима општине Станари
Финансијске трансакције буџета општине Станари у 2017. години извршавале су се
преко рачуна отворених код пословних банака, а исти се могу подијелити у сљедеће
групе: рачуни јавних прихода, јединствени рачуни трезора и рачуни посебних намјена.
2.8.1. 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
рачуну јавних прихода, преносе се на трансакционе рачуне.
2.8.2. Јединствени рачуни трезора (трансакциони рачуни-ЈРТ)
Јединствени рачуни трезора (трансакциони рачуни-ЈРТ) користе 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 трезора,
на дан 31.12.2017. године-77.232,06 КМ.
2.8.3. Рачуни посебних намјена
Преко рачуна посебних намјена (РПН) врши се финансирање специфичних
намјена, уз посебне правне акте (донације, приходи по посебним прописима, посебни
пројекти). Збирно стање рачуна посебних намјена, на дан 31.12.2017. године, износило је
71.697,15 КМ.
2.8.4. Девизни рачуни
Стање девизног рачуна је на дан 31.12.2017. године износило 239,32 КМ.
Према томе, укупно стање на свим рачунима општине Станари је, на дан
31.12.2017. године, износило 149.168,53 КМ.
2.9. Стање имовине, обавеза и извора средстава
У складу са одредбама члана 22, став (2) Правилника о форми и садржају буџета и
извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и
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102/16) у сљедећој табели приказани су подаци о почетном и завршном стању имовине,
обавеза и извора средстава.
Редни
број
1.

Текућа имовина (нето)

1.845.389

2.

Стална имовина (нето)

5.013.516

3.

ПОСЛОВНА АКТИВА (1+2)

6.858.905

4.

Обавезе

1.244.543

5.

Властити извори

5.614.362

6.

ПОСЛОВНА ПАСИВА (4+5)

6.858.905

Позиција

Текућа година

2.10.
Резиме (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и
издатака за 2017. годину)
Редни
број

Укупна буџетска средства и укупна потрошња по
свим рачуноводственим фондовима

Реализација у
2017. години

1.

Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01

2.

Остварени остали приходи и примици (који се
евидентирају у Главној књизи трезора, а нису
планирани буџетом) - Фонд 03

0

3.

Остварени остали приходи и примици (који се
евидентирају у Главној књизи трезора, а нису
планирани буџетом) - Фонд 05

0

4.

Укупно остварена средства (1+2+3)

5.

Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01

6.

Остварени остали расходи и издаци (који су
евидентирани у Главној књизи трезора, а нису
планирани буџетом) - Фонд 03

0

7.

Остварени остали расходи и издаци (који су
евидентирани у Главној књизи трезора, а нису
планирани буџетом) - Фонд 05

0

8.

Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7)

9.726.198

9.

% остварења укупних расхода у односу на остварена
средства (8/4)

10.115.712

10.115.712
9.726.198

96,15
17

10.

Консолидовани суфицит буџета општине Станари за
2017. годину (ред.број 4 - ред.бр.8, односно збир
редова 11+12+13)

389.514

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за 2017.
годину, у оквиру Фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих
активности у вези са усвојеним буџетом), приказан је у виду разлике између остварених
буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру
Фонда 01 и исти износи 389.514 КМ.
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РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски
код

ОПИС

Приједлог
буџета за
2017

1

2

3

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

713
714
717
719

Порези на лична примања и
приходе од самосталне
дјелатности
Порез на имовину
Индиректни порези
Остали порески приходи

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
721
722
723
729

Приходи од имовине
Накнаде, таксе и приходи од
пружања јавних услуга
Новчане казне
Остали непорески приходи

ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
731

ГРАНТОВИ

Приједлог
ребаланса
буџета
општине за
2017. годину
4

Приједлог
Ребаланса 2
буџета
општине за
2017. годину
5

Ребаланс
буџета
општине са
реалокацијама

Извршење за
2017. годину

Индекс
(7/6)*100

6

7

8

8,943,268

8,968,068

9,084,300

9.084.300

9.371.583

103,1

2,017,500

2,017,500

2,023,500

2.023.500

2.034.240

100,4

304,000

304,000

304,000

304.000

296.659

29,000
1,684,000
500

29,000
1,684,000
500

35,000
1,684,000
500

35.000
1.684.000
500

45.42
1.692.178
0

129,78
100,48
0

6,815,768

6,815,768

6,926,000

6.926.000

7.194.528

103,73

5,000

5,000

5,000

5.000

12.022

6,810,268

6,810,268

6,920,500

6.920.500

7.181.226

240,44
103,77

500
0

500
0

500
0

500
0

175
3.946,59

110,000

134,800

134,800

134.800

142.721

0

20,000

20,000

20.000

0

97,58

35
105,87
0

19

781

411
412
413
414
415
416
419

110,000

114,800

114,800

114.800

142.721

124,32

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

5,117,268

5,673,197

6,715,543

6.891.247

6.862.361

99,58

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

5,041,268

5,573,197

6,714,043

6.889.597

6.861.407

99,59

906,168

1,012,664

1,012,664

1.012.664

1.001.873

1,440,300

1,492,867

2,174,413

2.371267

2.358.806

98,93
99,47

0

0

0

0

0

300,000
1,426,800

360,000
1,741,300

450,000
2,020,800

450.000
1.986.700

448.642
1.985.222

968,000

956,366

1,046,166

1.058.966

1.057.246

0

10,000

10,000

10.000

9.618

96,18

1,500

1.650

954,19

57,82

ТРАНСФЕРИ

Расходи за лична примања
Расходи по основу кориштења
роба и услуга
Расходи финансирања и други
финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне
заштите
Расходи по судским рјешењима

ТРАНСФЕРИ
480
******

Трансфери јединицама локалне
самоуправе
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
БРУТО БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
НЕТО ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

810
510

Примици за нефинансијску
имовину
Издаци за нефинансијску имовини

0

0

1,500

1.650

954,19

76,000

100,000

0

0

0

3,826,000

3,294,871

2,368,757

2.193.053

2.509.222

-3,826,000

-4,039,000

-3,112,886

-2.937.182

-2.863.837

0

0

0

0

0

3,826,000

4,039,000

3,112,886

2.937.182

2.863.837

0
99
99
99,8

57,82
0
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910
610

920
620

БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

0

-744,129

-744,129

-744.129

-354.615

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0

744,129

744,129

744.129

744.129

НЕТО ПРИМИЦИ ОД
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

0

0

0

0

Примици од финансијске имовине
Издаци за финансијску имовину

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ

0

0

0

0

0

Примици од задуживања
Издаци за отплату дугова

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

744,129

744,129

744.129

744.129

0

0

0

0

389.514

РАСПОРЕЂИВАЊЕ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА
РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
Редни Организациони Буџетски
бриј
код
корисник
1

0138110

Скупштина општине

Опис
412900 Остали непоменути расходи
412100 Расходи за закуп
412700 Расходи за стручне услуге

Износ прераспоређених
средстава у оквиру
истог корисника
-1.000,00
-500
-1.500

-300

412900 Остали непоменути расходи

9.000

412900 Остали непоменути расходи

-500

412900Остали непоменути расходи

-500

412900-Расходи по судским
рјешењима и принудној наплати

Одлука 02-401-125.1/17
Одлука 02-401-125.1/17
Одлука 02-401-125.1/17

Одлука 02-401-125.1/17

412300 Расходи за режијски
материјал

416100-Текуће дознаке грађанима
које се исплаћују из буџета општине

Напомена

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-130.1/17
Одлука 02-401-127.1/17
Одобрење 04-40-1485 од 21.12.2016.
године

-10.610,00

10.610,00

Одобрење 04-40-1485 од 21.12.2016.
године
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Одлука 02-401-126.1/17

2

3

412100 Расходи за закуп

-200

0138120

Начелник општине

412900 Остали непоменути расходи

3.000
700

0138170

412900 Остали непоменути расходи
412200 Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних,
Одјељење за општу управу комуникационих услуга
412200 Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних,
комуникационих услуга

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-127.1/17
Одлука 02-401-125.1/17

300
3.000

Одлука 02-401-125.1/17
Одлука 02-401-126.1/17

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

-2.200

412700 Расходи за стручне услуге

5.000

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

-5.000

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17

Одлука 02-401-126.1/17
412900 Остали непоменути расходи
416100 Дознаке на име социјалне
заштите
412200 Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних,
комуникационих услуга

1.000
-1.000

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17

300
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412600 Расходи по основу путовања
и смјештаја

Одлука 02-401-126.1/17
-300

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

-7.700

Одлука 02-401-126.1/17

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

20.000

412700 Расходи за стручне услуге

4.900

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

-4.000

511300 Издаци за набавку опреме

-5.500

416100 Дознаке на име социјелане
застите

5.000

412700 Расходи за стручне услуге

1.000

Одлука 02-401-129.1/17
Одлука 02-401-129.1/17
Одлука 02-401-128.1/17
Одлука 02-401-128.1/17
Одлука 02-401-127.1/17
Одлука 02-401-127.1/17

416100 Дознаке на име социјалне
заштите
412200 Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних,
комуникационих услуга
412300 Расходи за режијски
материјал

Одлука 02-401-127.1/17
-1.000
Одлука 02-401-126.1/17
200
Одлука 02-401-127.1/17
-700
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4

0138140

Одјељење за финансије и
буџет

Одлука 02-401-127.1/17
412500 Текуће одржавање

500

412700 Расходи за стручне услуге

500

412900 Остали непоменути расходи
412700 Расходи за стручне услуге
412900 Остали непоменути расходи

15.100
500
7.000

Одлука 02-401-130.1/17
Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17

Одлука 02-401-130.1/17
412900 Остали непоменути расходи

-1.000
Одлука 02-401-127.1/17

412700 Расходи за стручне услуге
487300 Трансфери ентитетима

500
-500

Одлука 02-401-127.1/17

Одлука 02-401-127.1/17
412700 Расходи за стручне услуге

1.200

487300 Трансфери ентитетима

1.500

481300 Трансфери ентитетима

-1.500

Одлука 02-401-128.1/17
Одлука 02-401-128.1/17
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5

6

0138150

0138160

Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и
ЛЕР

412900 Остали непоменути расходи

2.200

511300 Издаци за набавку опреме

4.000

511700 Издаци за набавку
нематеријалне имовине

5.500

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-128.1/17
Одлука 02-401-128.1/17

Одлука 02-401-128.1/17
415200 Грантови у земљи

-1.000
Одлука 02-401-128.1/17

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

1.000

415200 Грантови у земљи

2.000

416100 Дознаке на име социјалне
заштите

7.700

415200 Грантови у земљи

-20.000

415200 Грантови у земљи

-15.100

Одјељење за стамбено
комуналне и инспекцијске
послове
412500 Текуће одржавање
511100 Издаци за изградњу и
прибављање објеката

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-129.1/17
Одлука 02-401-126.1/17

Одлука 02-401-126.1/17
-9.000
-15.000

Одлука 02-401-128.1/17
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513100 Издаци за прибављање
земљишта

15.000

Одлука 02-401-128.1/17

Одлука 02-401-129.1/17
412500 Текуће одржавање

-4.900

412500 Текуће одржавање

-5.000

Одлука 02-401-127.1/17

Одлука 02-401-130.1/17
412500 Текуће одржавање

-1.000
Одлука 02-401-126.1/17

7

0138170

Служба за просторно
уређење

412500 Текуће одржавање

-2.000

412700 Расходи за стручне услуге

-3.000

412700 Расходи за стручне услуге

-500

412700 Расходи за стручне услуге

-7.000

412700 Расходи за стручне услуге

-1.200

Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-126.1/17
Одлука 02-401-127.1/17
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И на крају, треба истаћи да Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине
Станари за 2017. годину представља приказ прикупљених и реализованих средстава у
току 2017. године.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА
2017. ГОДИНУ
А. ПРИХОДИ
а1.Порески и непорески приходи (фонд 01)
а2. Грантови (фонд 01)
а3.Трансфери између буџетских јединица (фонд 01)
а4.Примици за нефинансијску имовину (фонд 01)
а5.Примици од финансијске имовине и задуживања
а6.Суфицит ранијег периода
а7. Остали приходи (фонд 03)
а8.Остали приходи (фонд 05)

План

Извршење

8.949.500,00 9.228.768,00
20.000,00
0,00
114.800,00
142.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744.129,00
744.129,00
0,00
0,00
0,00
0,00

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 03, 05)_ 9.828.429,00__ 10.115.712,00__
Б. РАСХОДИ
б1. Укупна потрошња буџетских јединица (фонд 01)
б2. Остали расходи и издаци (фонд 03)
б3 Остали расходи и издаци (фонд 05)

9.828.429,00
0,00
0,00

9.726.198,00
0,00
0,00

УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ
(фонд 01, 03, 05)___________________________________ 9.828.429,00 9.726.198,00_
___________________________________________________________________________
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО
ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ___________________________389.514,00 КМ
Утврђено стање буџета општине Станари за 2017. годину
Вишак остварених прихода над расходимаФонд 01
389.514,00 КМ
2.
Вишак остварених прихода над расходима Фонд 03
0,00 КМ
3.
Вишак остварених прихода над расходима Фонд 05
0,00 КМ
4.
Вишак остварених прихода над расходима за
2017. годину
389.514,00 КМ
ОБРАЂИВАЧ
ПРЕДЛАГАЧ
Одсјек за буџет и финансије
Начелник општине
1.

28

