
1) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  НАЦРТА II РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ II РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА  

 

 I ребаланс буџета града Приједора за 2022.годину усвојен је на 14. сједници Скупштине Града Приједора одржаној 08.09.2022. 

године и  објављен је у „Службеном гласнику Града Приједора“, број: 14/22 како слиједи: 

- Укупно утврђени приходи и примици.........................................77.437.666 КМ 
- Укупно утврђени расходи и издаци ............................................77.187.666 КМ 
- Текућа буџетска резерва...................................................................250.000 КМ 

 
 
 Основ за доношење Одлуке о измјени одлуке о усвајању буџета Града Приједора садржан је у члану 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – («Службени гласник Републике Српске», број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) којим је регулисано да: 
 
 (1) Ребалансом буџета Републике, општине, града или фонда, који на приједлог Владе, односно надлежног извршног органа 
општине, града или фонда усваја Народна скупштина, Скупштина општине или града, односно надлежни орган фонда, врши се 
усклађивање буџетских средстава и издатака на нижем, вишем или истом нивоу. 

(2) Ребаланс из става 1. овог члана спроводи се по поступку идентичном поступку за доношење буџета. 
 

Нацрт II Ребаланса  буџета Града Приједора за 2022.годину утврђен је како слиједи: 
 

- Укупно утврђени приходи и примици........................................ 78.293.405 КМ 
- Укупно утврђени расходи и издаци ............................................78.043.405 КМ 
- Текућа буџетска резерва...................................................................250.000 КМ 
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 II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ II РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2022. ГОДИНУ  
 

 

1. ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ И ПРИМИЦИ 

Буџетски приходи по другом  ребалансу буџета Града Приједора за 2022. годину планирани су у износу од 68.391.113 КМ и већи 
су за 1,3 % од прихода по плану првог ребаланса буџета за 2022. годину који су планирани у износу од 67.535.374 КМ.  
 
Порески приходи планирани су у износу од 37.251.475 КМ и остали су на истом нивоу као и по првом ребалансу буџета. 
 
 

 Непорески приходи су планирани у износу од 17.869.412 КМ и  повећани за 800.000 КМ односно 4,7% у односу на први ребаланс 
буџета. 
 

- Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (722) су повећани за 800.000 КМ односно 5%, због повећања прихода ЈЗУ 
Дом здравља Приједор по основу уговора са Фондом здравственог осигурања Републике Српске. Наиме, првобитни уговор о 
пружању и финансирању услуга примарног нивоа здравствене заштите у 2022. години је два пута анексиран током године, 
чиме су планирана укупно уговорена средства за ЈЗУ Дом Здравља Приједор са 11.232.276 КМ порасла на 12.078.929 КМ. 
 

Грантови су планирани у износу од 68.739 КМ и повећани су за 55.739КМ у односу на први ребаланс буџета. Разлог повећања је 

остварени грант од стране ИРБ РС у складу са Уговором о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање 

пројеката интергисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Дистрибутивни центар воћа Приједор). 
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2.  РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ОТПЛАТА ДУГОВА    

Основни разлози промјена на расходовној страни су повећање расхода за лична примања у оквиру ЈЗУ Дом здравља Приједор, 

увођење нове позиције у буџету 308/1 – Грант ЈЗУ Градска Апотека Приједор у износу од 50.000 КМ и узимање у обзир 

прерасподјела које су се десиле након усвајања првог ребаланса буџета. 

  Расходи за лична примања (411) планирани су по другом ребалансу буџета у износу од 22.237.404 КМ и већи су за 797.810 КМ 

или 3,7 % у односу на први ребаланс. Основни разлог за повећање је примјена новог Закона о платама запослених лица у јавним 

установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник  Републике Српске“, број:68/22). ЈЗУ Дом здравља Приједор је 

цијену рада са 145 повећала на 159,5. 

 Расходи по основу кориштења роба и услуга (412) планирани су по другом ребалансу буџета у износу  од 12.425.231 КМ и мањи 

су у односу на први ребаланс буџета за 37.585 КМ или 0,3 %. Ово смањење  је највише настало због  смањења расхода за медијску 

промоцију града у износу од 60.000 КМ, док је најзначајније повећање расхода за одржавање објеката у власништву града у износу од 

30.000 КМ.  

 Расходи финансирања и други финансијски расходи (413) планирани су по другом ребалансу буџета у износу од 807.658 КМ и 

већи су за 10.000 КМ односно 1,2% у односу на ребаланс буџета. Разлог су повећани  расходи по основу негативних курсних разлика. 

  Субвенције (414) су планиране по другом ребалансу буџета у износу  од 4.978.500 КМ и мање су у односу на први ребаланс буџета 

за 45.000 КМ или 0,9%. Разлог смањења су мање потребе за субвенције ђачког превоза у наведеном износу. 

Грантови (415) планирани су по другом ребалансу буџета у износу од 5.667.239 КМ и већи су за 96.239 КМ односно 1,7% у односу 

на усвојени ребаланс буџета. Повећање се односи на грант ЈЗУ Градска апотека Приједор у износу од 50.000 КМ и промјену економске 

класификације у оквиру средстава за подршку повратку у износу од 47.251 КМ. 

 Дознаке на име социјалне заштите (416) планиране су по другом ребалансу буџета у износу од 8.296.147 КМ и мање су  у односу 

на први ребаланс буџета за 16.289 КМ или 0,2 %. Основни разлог је смањење расхода по основу једнократних помоћи за студенте у 

износу од 32.150 КМ. 
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 Расходи по судским рјешењима (419)  планирани су по другом ребалансу буџета у износу од 909.086 КМ и већи су  у односу на 

први ребаланс буџета за 70.739 КМ односно 8,5%.  Основни разлог за овако велико повећање је судска пресуда Вишег привредног суда 

у Бањалуци по коме је Град дужан исплатити 111.865 КМ добављачу „Гријањеинвест“ доо Пале.  

Издаци за произведену сталну имовину (511) планирани су по другом ребалансу буџета у износу  од 18.112.017 КМ и мањи су у 

односу на први ребаланс буџета за 43.830 КМ или 0,2%. Разлог овог смањења је промјена сврхе средстава за експропријацију са 

непокретности на земљиште у износу од 30.000 КМ (реалокација са економског кода 511100 на 513100). 

 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. (516) су планирани другим ребалансом у износу од 

806.781 и мањи су у износу од 9.519КМ односно 1,2% у односу на усвојени ребаланс буџета. Разлог је смањење ове врсте расхода у 

оквиру Територијално ватрогасне једнице. 

  

 Планирани буџетски дефицит у износу од 5.781.030 КМ ће бити финансиран из неутрошених кредитних средстава у износу од  
3.925.557 КМ и неутошених намјенских средстава из ранијег периода у износу од 3.304.321 КМ. 
 

Одјељење за финансије Града Приједора анализира остварење прихода и извршење расхода на дневном, седмичном, мјесечном, 
кварталном  и годишњем нивоу. Из тог процеса о свим значајним дешавањима извјештава Градоначелника, ради предузимања 
ефикасних мјера у процесу извршавања буџета и утврђивању приоритета у складу са реалним остваривањем прихода. 

 
У циљу досљедне примјене Закона о буџетском систему, предлаже се Министарству финансија Републике Српске да након 

разматрања  да препоруке на Нацрт II ребаланса буџета Града Приједора за 2022. годину ради континуитета финансирања. 
 

ОБРАЂИВАЧ:  ПРЕДЛАГАЧ: 
 
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

   
   

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  Слободан Јавор 
 


