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УВОД 

 
Извјештај о извршењу Буџета за 2021. годину је извјештај о извршењу буџетских средстава и 
буџетских издатака за период  јануар – децембар  2021. године у односу на Одлуку о измјени 
Одлуке о усвајању буџета Града Приједора, односно  ребаланс буџета за 2021. годину.   
Према одредбама члана 46., а у вези са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
Градоначелник је у обавези да до 31. маја следеће године поднесе извјештај о извршењу 
буџета Града за претходну  годину. 
Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске  и чланом 22. Правилника о форми 
и о садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 100/13 и 102/16); дефинисан је садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о 
извршењу буџета, односно прописано је  да извјештај о извршењу буџета Града треба да 
садржи: 
-Преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина одобрила у буџету Града у 
претходној години; 
-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; 
-Објашњење већих одступања; 
-Податке о задуживању и управљању дугом; 
-Податке о коришћењу буџетских резерви; 
-Податке о гаранцијама датим у току претходне фискалне године; 
-Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена; 
-Податке о извршеним реалокацијама. 
Осим података и информација из претходног става, у извјештају о извршењу буџета Града за 
2021. годину, обавезно морају бити приказани и подаци о почетном и завршном стању 
имовине, обавеза и извора средстава. 
Полазна основа за признавање билансних позиција су: прописи Републике Српске/БиХ и 
усвојене Рачуноводствене политике, Оквир за састављање и представљање финансијских 
извјештаја и прихваћени Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС ЈС) 
односно Међународни стандарди финансијског извјештавања, који су примјењиви на 
појединачне позиције. Од 2017. године је у примјени „нови“ Правилник о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 98/16 и 115/17). 
У складу са промјеном контног оквира донесен је и „нови“ Правилник о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама за кориснике буџетске Града Приједора  (Службени гласник 
Града Приједор број: 12/18), који је сачињен у складу са Правилником о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике 
(Службени гласник РС број: 115/17) и 118/18. 
Основ за  састављање  извјештаја о извршењу буџета Града (поред поменутих прописа) су 
Закон о рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15 и 
78/20), Одлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора, односно  ребаланс 
буџета за 2021. годину ( „Службени гласник Града Приједора“,  број: 20/21),  као и други 
прописи и акта Града која се односе на област финансијског пословања.  
Према Закону о рачуноводству и ревизији РС и Правилнику о примјени међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 
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94/15), Град као правно лице из јавног сектора, треба да примјењује прихваћене 
Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор, у даљем тексту МРС ЈС. 
Унос података у оперативне јединице 1. и 2. врши се у просторијама Градске управе, путем 
образаца за трезорско пословање, а у складу са Упутством о форми, садржају и начину 
попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 
 
Битно је нагласити да је овај извјештај сачињен на основу вјеродостојне документационе 
основе.  
У колону плана је унесен планирани буџет-ребаланс (усвојен од Скупштине Града) или  буџет  
са прерасподјелама. 
У колону извршења су унесени подаци из главне књиге трезора, а који су унесени и у обрасце 
Консолидованог годишњег обрачуна за кориснике буџета Града Приједора. Пресјек резултата 
свих трансакција извршених у 2021. години чини разлику у финансирању. Без обзира на 
чињеницу да разлика у финансирању (резултат пословања)  може имати позитиван или 
негативан предзнак, она се посебно приказује у склопу закључних разматрања која се 
достављају на крају образложења овог извјештаја. 
Финансирање послова Градске управе и осталих корисника буџета се обавља из градског 
буџета. Буџетска средства се обезбјеђују из: пореских, непореских прихода, грантова, 
транфера између или унутар јединица власти, примитака за нефинансијску имовину, 
примитака од финансијске имовине, примитака од задуживања и осталих примитака. 

 
Опште информације о Граду 
 
Приједор се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и простире на 834 км², а по 
броју становника је међу већим градовима у Републици Српској. 
 
Основни подаци о Граду  достављени су  у табеларном прегледу, како слиједи: 
 

Назив Град Приједор 
 

Сједиште и адреса Приједор, Трг Ослобођења 1. 

Регистрација Закон о Граду Приједор („Службени гласник Републике Српске 
бр.  70/2012) 

Правни статус  Локална самоуправа   

 
Матични број 

 
1066315 

ЈИБ 4400711050003 

Име , презиме и  
Позиција овлаштене 
особе 

 
Слободан Јавор, градоначелник Града Приједора 
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Ступањем на снагу Закона о Граду Приједор („Службени гласник Републике Српске“ број: 
70/2012) уређује се подручје, надлежности, органи и финансирање Града Приједора. 
 
Град Приједор послује у систему локалног трезора (СУФИ). Локални трезор се састоји из двије 
оперативне јединице: Градска управа и Остали корисници буџета града.  
 
Одлуком о оснивању Градске управе града Приједор основана је Градска управа града 
Приједора (Службени гласник Града Приједор број: 2/17, 3/18 и 5/21) која се односи на: 
оснивање, уређење и дјелокруг рада Градске управе, организацију Градске управе и 
заједничке одредбе руковођења организационим јединицама.  
 
Послови из дјелокруга рада Градске управе су:  
1) извршавање и спровођење прописа Скупштине Града и Градоначелника, 
2) припремање нацрта, одлука и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник, 
3) извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је  
извршење повјерено Граду, 
4) вршење стручних и других послова повјерених од стране Скупштине Града и 
Градоначелника 
 
Градска управа има организационе јединице које се дијеле на: 
- Основне организационе јединице 
- Посебне организационе јединице 
- Самосталне унутрашње организационе јединице 
Основне организационе јединице су одјељења, којим руководи начелник одјељења. У оквиру 
организационих одјељења формарају се одсјеци као унутрашње организационе јединице 
којим руководи шеф одсјека. У градској управи се због специфичних послова, формирају и 
одсјеци као самосталне унутрашње организационе јединице, којима руководи шеф одсјека. 
Кабинет градоначелника се формира као посебна организациона јединица за вршење 
савјетодавних, протоколарних и административно техничких послова. Стручна служба 
Градоначленика оснива се као посебна организациона јединица која за потребе органа Града 
Приједора обавља кадровске и организационе послове, послове јавних набавки, имовинско-
правне послове и послове заступања Града у поступцима одређеним законом, нормативно 
правне послове и другостепене послове. 
Основне организационе јединице у Градској управи су одјељења и то: 
- Одјељење за општу управу, 
- Одјељење за финансије, 
- Одјељење за привреду и предузетништво 
-           Одјељење за пољопривреду и рурални развој 
- Одјељење за друштвене дјелатности, 
- Одјељење за просторно уређење, 
- Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско- 
стамбене послове, 
- Одјељење за борачко инвалидску заштиту. 
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Посебне организационе јединице су: 
- Кабинет Градоначелника, 
- Стручна служба Градоначелника са унутрашњим организационим јединицама: Одсјек 
за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак; одсјек за 
имовинске послове и евиденцију некретнина и одсјек за јавне набавке. 
 
Самосталне унутрашње ораганизационе јединице, које су директно подређене 
Градоначелнику и то: 
- Одсјек за интерну ревизију, 
- Одсјек за инспекцијске послове, 
- Одсјек за комуналне полиције, 
- Одсјек за цивилну заштиту, 
- Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем и 
- Територијална ватрогасна јединица. 
 
Самосталне унутрашње организационе јединице, које су подређене Градоначелнику путем 
Стручне службе Градоначелника су: 
- Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града, 
- Одсјек за информационо-комуникационе технологије, 
- Одсјек за заједничке послове и  
- Одсјек за мјесне заједнице. 
 
Органи Града су: Скупштина града и Градоначелник града.  
 
Надлежности органа Града регулисани су Статутом и другим актима Града.    
 
Градоначелник града, Слободан Јавор, је носилац извршне власти, која се остварује путем  
Градске управе. 
  
Корисници који се у цјелости финансирају из буџета Града Приједора су : 
 

- Градска управа Приједор на нивоу нижих  потрошачких јединица у распону 
.................................................од 00740110   до   00740210; 

- Центар за социјални рад (садржи двије потрошачке јединице),.. од 00740300 до 
00740301); 

- Позориште Приједор .......................................................................................(00740501);  
- ЈУ Галерија 96 ...................................................................................................(00740502); 
- Туристичка организација града Приједора.....................................................(00740510); 
- Агенција за економски развој града Приједора ,,Преда -Пд“Приједор. ......(00740910); 
- ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“.............................................(00740920). 

 
Корисници буџета који се финансирају из буџета Града Приједора и буџета Републике Српске 
су: 
- Народна библиотека ,,Ћирило и Методије“ Приједор......................................(0818003), 
- ЈУ Матични музеј „Козаре“ Приједор  у Приједору............................................(0818055), 
- ЈУ Гимназија  ,,Свети Сава“, Приједор................................................................. (0815028), 
- ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор......................................................(0815032), 
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- ЈУ Машинска школа Приједор...................................................................(0815030), 
- ЈУ Електротехничка школа Приједор......................................................... (0815029), 
- ЈУ Пољопривредно – прехрамбена школа Приједор............................... (0815031), 
- ЈУ Средњошколски центар Приједор у Приједору................................... (0815033), 
- ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор...........................................(0840002), 
- ЈУ „Центар Сунце“.........................................................................................(0840014). 
 

 
Регулаторни оквир и рачуноводствена основа  
за састављање извјештаја о извршењу буџета 

 

Према Закону о рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 
94/15 и 78/20) и Правилнику о примјени међународних рачуноводствених стандарда за јавни 
сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 128/11), Град као правно лице из јавног 
сектора, треба да примјењује  прихваћене  МРС ЈС. 

 
У систему трезорског пословања у 2021. години финансијске трансакције и књиговодствена 
евиденција за кориснике градског буџета се врши у складу са прописаним трезорским 
процедурама у оквиру: 
- главне књиге локалног трезора (ГКЛТ), 
- помоћних књига локалног трезора-модула (набавке, обавеза и поравнања), који су 
системски увезани са ГКЛТ, 
- помоћних књига  буџетских корисника. 
 
Евиденција потраживања, књижење сталне имовине (основних средства), обрачун личних 
примања и благајничко пословање се воде у посебним евиденцијама у помоћним књигама 
буџетских корисника Града изван трезорског система. 
 
Износи у финансијским извјештајима изражени су конвертибилним маркама (КМ).   
 
Пословне књиге буџетског корисника у систему главне књиге трезора отварају се приликом 
почетка обављања дјелатности буџетског корисника, кроз додјелу одговарајућег кода на 
коме ће се вршити његова књиговодствена евиденција. 
 
Буџетска класификација представља системски оквир који својим кодским структурама 
омогућава дефинисање и евидентирање финансијских активности према различитим 
захтјевима. 
Буџетски корисници воде књиговодство према прописаним стандардним класификацијама. 
 
Стандардне буџетске класификације су: фондовска, организациона, економска, 
подекономска (субаналитичка), функционалана и програмска (пројектна). 
Фондовска класификација даје информацију о изворима финансирања. 
Организациона класификација даје информацију о мјесту настанка трансакција. 
Економска класификација даје информацију о економској категорији трансакције (приходи, 
расходи, имовина, обавезе итд.). 
Подекономска (субаналитичка) класификација даје детаљније информације за праћење 
трансакција. 



Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар-децембар 2021. године 

7 

 

 

Функционална класификација даје информације о сврси трансакција. 
Програмска (пројектна) класификација даје информације о групи активности буџетског 
корисника на које се трансакције односе. 
Фондовска, организациона, економска и функционалана класификација прописане су од 
надлежног Министарства. 
Подекономска (субаналитичка) и програмска (пројектна) класификација су слободне и на 
захтјев буџетских корисника у трезорској апликацији отварају се њихове шифре са 
одговарајућим описима прилагођене потребама корисника. 
Буџетски корисници имају обавезу да воде књиговодство по начелу фондовског 
књиговодства. 
Буџетски корисници могу користити пет различитих фондова: 
- општи фонд (01) 
- фонд прихода по посебним прописима (02) 
- фонд грантова (03) 
- фонд средстава приватизације и сукцесије (04) 
- фонд за посебне пројекте (05). 
 
Организациона класификација књиговодствене евиденције у систему главне књиге трезора 
Републике и јединица локалне самоуправе у којима је уведено трезорско пословање, врши се 
у складу са Рјешењем о бројчаним ознакам (шифрама)  корисника буџета града („Службеном 
гласнику Републике Српске“ број:126/20). 
 
 

1.  ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

На основу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 
2021. годину – Ребаланса буџета за 2021. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 
20/21) утврђен је буџет Града Приједора у укупном износу од 67.954.916 КМ. Овом одлуком 
дефинисан је план укупне буџетске потрошње, која је уравнотежена са укупним буџетским 
средствима, што се може сагледати из прегледа буџета на другом нивоу економске 
класификације: 
 

РЕД. 
БРОЈ 

ГРУПА 
КОНТА 

ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ ЗА 2021. ГОДИНУ ИЗНОС У КМ 

1. 2. 3. 4. 

I  Приходи, примици и задуживања одобрених буџетом  

1. 71 Порески приходи  30.722.752 

2. 72 Непорески приходи 8.661.642 

3. 73 Грантови 112.901 

4. 78 Трансфери између буџетских јединица раз.нивоа власти 5.410.124 

5. 81 Примици за нефинансијску имовину 427.990 

6. 91 Примици од финансијске имовине 25.674 

7. 92 Примици од краткорочних и дугорочних задужења 20.000.000 

8. 93 Остали примици 1.238.881 

9. 
*** Распоред суфицита из ранијег периода ( неутрошена 

намјенска и кредитна средства) 1.354.952 
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 Укупни приходи,примици и суфицит 

 
67.954.916 

 II 
 

Распоређени расходи, издаци  и отплате дугова  

1. 
41 Текући расходи – група конта 41 

(осим расхода обрачунског карактера) 38.112.499 

2. 48 Трансфери између и унутар јединица власти 236.745 

3. 51 Издаци за нефинансијску имовину  12.184.140 

4. 61 Издаци за финансијску имовину  0 

5. 62 Издаци за отплату дугова  16.260.510 

6. 63 Остали издаци  861.022 

III *** Текућа буџетска резерва 300.000 

 
  

Укупна потрошња за 2021. годину  67.954.916 

 
Из наведеног табеларног прегледа се може констатовати да је постигнута  задана равнотежа, 
јер су планирани приходи, примици и задуживања једнаки збиру плана распоређених 
расхода, издатака, отплате дугова и текуће буџетске резерве.  
 
 
 
 

2. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ 
ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 
Чланом 15. до 26. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 
Републике, општина и градова, дефинисани су обрасци, подносиоци, и рокови подношења 
периодичних и годишњих  извјештаја. На основу прокњижених образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника и извршеног сравњења по прописаним класификацијама са 
буџетским корисницина, Одјељење за финансије је сачинило Извјештај о извршењу буџета 
Града Приједора за период јануар-децембар 2021. године.    
 
 
 
  

 
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021 ГОДИНЕ 
НА ДРУГОМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

ЕК. КОД 
 

ОПИС 

ПЛАН  ПО 
РЕБАЛАНСУ ЗА 

2021.ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА ЗА 
2021.ГОД. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

 710000 
 
 Порески приходи  

30.722.752 32.015.417   104,21 

  
720000 

 
Непорески приходи  

8.661.642 6.967.222 80,44 
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730000 

 
Грантови  

112.901 110.500 97,87 

     
780000 

 
Трансфери између буџетских јединица  

5.410.124 5.503.478 101,73 

 810000 
 
Примици за нефинансијску имовину  

427.990 201.970 47,19 

 910000 
 
Примици од финансијске имовине  

25.674 25.674 100,00 

920000 
Примици од краткорочних и дугорочних 
задужења 

20.000.000 20.000.000 100,00 

930000 Остали примици 1.238.881 1.973.351 159,28 

*** 
Расподјела суфицита из ранијег периода       
(неутрошена намјенска и кредитна средства) 

1.354.952 * * 

 
 
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ  67.954.916 66.797.612 

 

410000 
 
Текући расходи 

    37.960.499 
  
 37.480.632 

      
    98,74 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 255.500 226.243 88,55 

510000 Издаци за за нефинансијску имовину  12.421.019 5.646.974 45,46 

610000 Издаци за финансијску имовину  0 0   

620000 Издаци за отплату дугова 16.255.910 16.220.957 99,78 

630000 Остали издаци 761.988 774.428  101,63 

*** Текућа буџетска резерва 300.000 * * 

 
 
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 67.954.916 60.349.234 

 

 
У колони 3 унесен је план по Ребалансу буџета за 2021. годину. Напомињемо да су уврштене 
и прерасподјеле на контима класе 4, 5 и 6. Из претходних података приказаних на другом 
нивоу економске класификације, могу се сагледати основни параметри извршења буџета за 
2021. годину. Битно је навести да се претходни подаци односе само на фонд 01. 
 
 
 
  

2.1. ПРИХОДИ 
2.1.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

И  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 
Приходи су бруто приливи економске користи или услужног потенцијала током извјештајног 
периода кад ти приливи доводе до повећања нето имовине/капитала, осим повећања које се 
односи на повећања која се одоносе на учешће власника. 
 
Приходи се признају на модификованом обрачунском основу, у рачуноводственом 
обрачунском периоду у којем су мјерљиви или расположиви:  
а) Приходи су мјерљиви када их је могуће исказати вриједносно и   
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б) приходи су расположиви када су остварени унутар обрачунског периода или убрзо након 
тога, а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају 
Приходи обухватају пореске и непореске приходе (укључујући и укинуте врсте јавних 
прихода), грантове, приходе обрачунског карактера и трансфере између или унутар јединица 
власти.  
 
Приходи се вреднују по номиналној вриједности  очекиваног прилива готовине или 
готовинских еквивалената  или друге економске користи.  
Приходи по основу дивиденди, учешћа у капиталу, приходи од хартија од вриједности  и 
финансијских деривата, приходи од камата и други приходи из трансакција размјене             
(трансфери) признају се на обрачунској основи у складу са МРС ЈС 9 и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и прописима. 
Грантови у новцу се признају као приход на готовинској основи. 
Помоћи у натури се признају као  средство унутар аналитичких конта биланса стања по фер 
вриједности, у складу са захтјевима релевантних рачуноводствених стандарда и прописа у 
корист синтетичког конта 717 – помоћ у натури.  
Властити приходи буџетских корисника уплаћују се на рачун јавних прихода и троше према 
утврђеним намјенама.  
Приходи обрачунског карактера не планирају се у буџету, него се евидентирају искључиво у 
циљу израде финансијског извјештаја. Њихово признавање и вредновање се врши у складу са 
релевантним рачуноводственим стандардима. 
 
Примици од нефинансијске имовине вреднују у номиналним износима оствареног прилива 
готовине или готовинских еквивалената и  евидентирају у оквиру затвореног система конта 
класе 8. 

 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

 НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ-ФОНД 01 

Ек код 
 

Опис 

ПЛАН  ПО 
РЕБАЛАНСУ ЗА 

2021.ГОД 

Извршење 
буџета за 
период 
јануар-

децембар 
2021. године 

Индекс 
(4/3) 

1 2  4 5 

  
 
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  

44.907.419 44.596.617 99,31 

   710000 
 
П о р е с к и   п р и х о д и  

30.722.752 32.015.417 
104,2

1 

 711000 
 
Приходи од пореза на доходак и добит 

250 0 * 

 712000 
 
Доприноси за социјално осигурање  

0 0 * 

 713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности  

2.340.600 2.098.209 89,64 
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 714000 
 
Порези на имовину  

1.938.542 1.763.811 90,99 

 715000 
 
Порези на промет производа и услуга  

83.360 12.487 14,98 

 716000 
 
Царине и увозне дажбине  

0 0 * 

 717000 
 
Индиректни порези дозначени од УИО  

26.100.000 27.847.479 
106,7

0 

 719000 
 
Остали порески приходи  

260.000 293.431 
112,8

6 

 720000 
 
Н е п о р е с к и    п р и х о д и  

8.661.642 6.967.222 80,44 

      
721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних  курсних разлика  

378.420 364.464 96,31 

 722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга  

8.094.415 6.225.820 76,92 

 723000 
 
Новчане казне  

25.000 8.938 35,75 

 729000 
 
Остали непорески приходи  

163.807 368.000 
224,6

5 

 730000 
 
Г р а н т о в и  

112.901 110.500 97,87 

 731000 
 
Грантови  

112.901 110.500 97,87 

 780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   б у џ е т с к и х    
ј е д и н и ц а  

5.410.124 5.503.478 
101,7

3 

 787000 
Трансфери између буџетских јединица 
различитих нивоа власти  

5.410.124 5.503.478 
101,7

3 

788000 

 
Трансфери унутар исте јединице власти 

0 0 * 

  
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  427.990 201.970 47,19 

 810000 
П р и м и ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в 
и н у  

427.990 201.970 47,19 

 811000 
 
Примици за произведену сталну имовину  

245.000 11.170 4,56 

 812000 
 
Примици за драгоцјености  

0 0 * 

 813000 
 
Примици за непроизведену сталну имовину  

140.000 190.800 
136,2

9 

 814000 
Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања  

42.990 0 0,00 

 815000 
 
Примици за стратешке залихе  

0 0 * 

 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл.  

0 0 * 
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880000 

Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти  

0 0 * 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

0 0 * 

  
В. УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) 

45.335.409 44.798.587 98,82 

 
Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2021. годину остварени су 
у износу од 44.798.587 КМ или, 98,82 % у односу на план. 

 
 У претходном прегледу нису садржани подаци везани за рачуне  финансирања, а то су  
примици од финансијске имовине (група конта 91), примици од задужења (група конта 92) и 
остали примици (група конта 93). Подаци везани за рачуне финансирања су приказани у 
табеларном прегледу на страни 19. Збир приходовне стране буџета чине укупни приходи, 
примици и рачун финансирања. 
 
Порески приходи остварени су у износу од 32.015.417 КМ или 104,21% у односу на план. 
Најзначајније ставке пореских прихода чине: индиректни порези у износу од 27.847.479 КМ, 
порез на лична примања у износу од 2.098.209 КМ, порез на имовину у износу од 1.763.811 
КМ, док су сви остали приходи остварени у износу од 305.918 КМ. 
 
Непорески приходи остварени су у износу од 6.967.222 КМ или 80,44% у односу на план. 
Најзначајније ставке у непореским приходима чине: накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга у износу од 6.225.820 КМ, приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика у износу од 364.464 KM, остали непорески приходи износе 
368.000 КМ, док су најмање новчане казне остварене су у износу од 8.938 КМ. 
 
Грантови (помоћи) остварени су у износу од 110.500 КМ или 97,87% у односу на план буџета. 
 
Трансфери између буџетских јединица (фонд 01) су остварени у износу од 5.503.478 КМ или 
101,73% у односу на план, а детаљније су наведени у табеларном прегледу који чини  
саставни дио овог извјештаја. 
 
Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 201.970 КМ или 47,19% у 
односу на план, а састоје се од примитака за непроизведену сталну имовину и примитака за 
произведену сталну имовину. Примици за произведену сталну имовину остварени су у износу 
од 11.170 КМ или 0,02% у односу на план буџета.  
 
Примици за непроизведену сталну имовину у извјештајном периоду износили су 190.800 КМ 
или 136,29% у односу на план буџета. 
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У следећем прегледу приказана је структура остварених прихода и примитака буџета 
за 2021. годину: 

 

Р.Б. ВРСТА ПРИХОДА 

 
ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРИХОДА И 
ПРИМИТАКА У 2021. 

год. 

 
СТРУКТУРА 
ПРИХОДА 

У % 

1. 2. 3. 4. 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 32.015.417 71,47 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.967.222 15,55 

3. ГРАНТОВИ 110.500 0,25 

4. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 5.503.478 12,28 

5. ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 11.170 0,02 

6. 
ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 
ИМОВИНУ  

190.800 
0,43 

У К У П Н О: 44.798.587 100,00 

 
Анализом структуре остварења текућих прихода, утврђено је да порески приходи 
представљају најзначајнију ставку остварења прихода и учествују са 71,47 %, значајно учешће 
од 15,55% остварили су непорески приходи, док сви остали приходи збирно учествују са 12,98 
%. 
 

2.2. РАСХОДИ 
 

Према члану 93. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Града 
Приједора расходи се књиже на обрачунској основи, односно у периоду када је и обавеза за 
плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. 

 
Расходи су смањење економске користи или услужног потенцијала током извјештајног 
периода у облику одлива или утрошка средстава или настанка обавеза које доводе до 
смањења нето имовине капитала. 
Вредновање расхода врши се у висини очекиваног одлива готовине или других економских 
користи. 
Под расходима обрачунског карактера подразумијева се набавна вриједност реализованих 
залиха, амортизација, резервисања по основу обавеза, финансијски обрачунски расходи, 
губици од продаје имовине, расходи од усклађивања вриједности, дате помоћи у натури и 
други расходи који се не планирају у буџету.  
Плате и накнаде запосленим обрачунавају се и евидентирају као обавеза и расход периода 
на који се односе.  
Расподјела средстава за грантове (помоћи) и начин коришћења дозначених средстава врши 
се у складу са унапријед дефинисаним критеријумима.  
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Издаци за нефинансијску имовину су:  
1.Издаци за произведену имовину који се односе на издатке за прибављање грађевинских 
објеката (пословних, стамбених, саобраћајних и осталих објеката) и издатке за инвестиционо 
одржавање наведених објеката; 
2. Издаци за драгоцјености (умјетничке слике, скулптуре, књиге од посебног значаја и сл.); 
3. Издаци за непроизведену сталну имовину (земљиште,шуме, паркови и сл); 
4. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  
 
Књиговодственом евидентирању на контима класе 5 претходи књижење пословног догађаја 
на одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива или затварања 
аванса за нефинансијку имовину из претходне године. Евидентирање се врши на 
обрачунском основу у периоду за који је настала обавеза издатака за нефинансијску имовину, 
независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског 
одлива. Изузетак чини резервација средстава.  
 
Приходи и приливи, тако и расходи и одливи посматрају се кроз двије категорије: 
А) Прву категорију чине буџетски расходи и одливи који су планирани буџетом и приказани у 
пословним књигама кроз фонд 01. 
Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом и не 
финансирају се из средстава буџета, већ из осталих извора средстава.  
Ова врста расхода евидентира се по фондовској класификацији: фонд 02, фонд 03 или фонд 
05, зависно од извора финансирања. 
 
 
 

2.2.1. Буџетски расходи и одливи 
 

Одлком о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину расходовна 
страна буџета 
 
 је планирана као: 

1.Расходи и издаци за утврђене намјене у износу од ..................... 67.654.916 КМ, 
2.Текућа буџетска резерва........................................................................300.000 КМ, 

У к у п н о: ( 1. + 2. )..................................................................................67.954.916 КМ. 
 

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у периоду јануар – децембар 2021. 
године,  извршени су у износу од 43.353.849 КМ или 85,11 % у односу на ребаланс са 
прерасподјелом. У даљем тексту у односу на план. 
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 БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ –ФОНД 01 

Економски 
код 

 
Опис 

ПЛАН  ПО 
РЕБАЛАНСУ ЗА 

2021.ГОД 

Извршење 
за период 

јануар-
децембар 

2021. 
године 

Индекс 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

   
А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  38.515.999 37.706.875 97,90 

 
410000 

 
Т е к у ћ и   р а с х о д и  37.960.499 37.480.632 98,74 

411000 Расходи за лична примања  12.188.259 12.132.028 99,54 

412000 Расходи по основу коришћења робе и услуга 8.931.504 8.620.849 96,52 

**** Расходи по основу коришћења роба и услуга 
(буџетска резерва)  65.000 * 

413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 674.387 669.947 99,34 

414000 Субвенције  4.377.876 4.235.661 96,75 

415000 Грантови  3.854.010 3.765.599 97,71 

**** Грантови (буџетска резерва)  157.210 * 

 
416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  6.700.163 6.588.258 98,33 

**** Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова (буџетска резерва)  14.443 * 

418000 Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 147.300 147.260 99,97 

419000 Расходи по судским рјешењима 
1.087.000 1.084.377 99,76 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 
236.745 226.243 95,56 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 255.500 226.243 88,55 

 
**** 

 
Буџетска резерва   300.000 *** * 

  
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

12.421.019 5.646.974 45,46 

510000 И з д а ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в 
и н у  

12.421.019 5.646.974 
45,46 

511000 Издаци за произведену сталну имовину  12.247.441 5.493.841 44,86 

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 * 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину  80.280 80.207 99,91 
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516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.  93.298 72.926 

 
78,16 

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0 0  

580000 В.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  0 0  

581000 Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 0  

 Г. УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ А+Б+В 50.937.018 43.353.849 85,11 

 
 
У претходној табели приказано је извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску 
имовину у односу на план са прерасподјелом по збирној - троцифреној економској 
класификацији.     
 
Расходи за лична примања извршени су у износу од 12.132.028 КМ или 99,54% у односу на 
план, а односе се на: бруто плате, топли оброк, превоз радника, регрес за годишњи одмор, 
једнократне помоћи радницима, отпремнине за одлазак у пензију и сл. 
Расходи  по основу  коришћења роба и услуга извршени су у износу од 8.620.849 КМ  или  
96,52 % у односу на план и 65.000 КМ из буџетске резерве. 
Ову врсту расхода чине: канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, стручна 
литература, часописи, набавка дневне штампе,  расходи за текуће одржавање, расходи по 
основу путовања, утрошак горива, осигурање, услуге информисања и медија, одржавање 
јавних површина и заштиту животне средине, утрошак  енергије, комуналних и 
комуникацијских услуга и транспортних услуга, плаћање закупа, разни видови компјутерских 
услуга и остали непоменути расходи). 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови (камате за примљене зајмове у земљи 
и иностранству и сл.) су извршени у износу од 669.947 КМ или 99,34% у односу на план. 
Субвенције су додјељене у износу од 4.235.661 КМ или 96,75% у односу на план. 
Грантови  су извршени у износу од 3.765.599 КМ или 97,71% у односу на план и 157.210 КМ из 
буџетске резерве. 
Дознаке на име социјалне заштите извршене су у износу од 6.588.258 КМ или 98,33% у 
односу на план и 14.443 КМ из буџетске резерве. 
 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти извршене су у износу од 147.260 КМ или 99,97% у односу 
на план. 
Расходи по судским рјешењима су извршени у износу од 1.084.377 КМ или 99,76 % у односу 
на план. 
Трансфери између различитих јединица власти су извршени у износу од 226.243 КМ или  
88,55% у односу на план. 
Издаци за произведену сталну имовину извршени су у износу од 5.493.841 КМ или 44,86 % у 
односу на план, а односе се на  изградњу или  набавку: зграда, пословних простора и сличних 
објеката, саобраћајних објеката, превозних средстава, канцеларијске опреме и инвентара, 
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набавку грејно расхладне и заштитне опреме, комуникационе опреме,  издатке за 
инвестиционо одржавање опреме  и сл.) 
Издаци за непроизведену сталну имовину (набавка земљишта) извршени су у износу од   
80.207 КМ или 99,91 % у односу на план. 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара извршени су у износу од 72.926 КМ 
или 78,16 % у односу на план. 
 

 
СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

ПРИКАЗАНА ЈЕ У ПРЕГЛЕДУ, КАКО СЛИЈЕДИ: 
 

РБ 
ЕК.  

КОД 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 

ИЗВРШЕЊЕ  
ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР-
ДЕЦЕМБАР 2021. 

ГОДИНЕ (фонд 
01) 

СТРУКТУРА 
РАСХОДА у % 

1 2 3 4 5 

1. 411 Расходи за лична примања 12.132.028 27,98 

2. 412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8.620.849 19,88 

* * 
Расходи по основу коришћења роба и услуга из 
буџетске резерве 

65.000 
0,15 

3. 413 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

669.947 
1,55 

4. 414 Субвенције 4.235.661 9,77 

5. 415 Грантови 3.765.599 8,69 

* * Грантови из буџетске резерве 157.210 0,36 

6. 416 
Дознака на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета 

6.588.258 
15,20 

*  
Дознака на име социјалне заштите из буџетске 
резерве 

14.443 
0,03 

7. 418 
Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или  унутар јединица власти 

147.260 
0,34 

8. 419 Расходи по судским рјешењима 1.084.377 2,50 

9. 487 Трансфери између различитих јединица власти 226.243 0,52 

10. 511 Издаци за произведену сталну имовину 5.493.841 12,67 

11. 512 Издаци за драгоцјености  0 0,00 

12. 513 Издаци за непроизведену сталну имовину 80.207 0,19 

13. 516 Издаци за залихе  ситног  инвентара 72.926 0,17 

    УКУПНО: 43.353.849 100,00 
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Образложење структуре расхода:  

 расходи за лична примања остварили учешће са 27,98 %, 

 расходи по основу коришћења роба  су остварили учешће са 19,88 %, 

 расходи финансирања и други финансијски трошкови остварили су учешће са 1,55 %,  

 субвенције су оствариле учешће са 9,77 %, 

 грантови су остварили учешће са 8,69 %, 

 дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета су оствариле учешће са 15,20%, 

 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 
између или  унутар јединица власти су остварили учешће са 0,34 %, 

 расходи по судским рјешењима су оствариле учешће са 2,50%, 

 трансфери између различитих јединица власти су остварили учешће са 0,52% 

 издаци за произведену сталну имовину остварили су учешће са  12,67%, 

 издаци за залихе ситног инвентара су остварили учешће од свега 0,17 %. 

 издаци за непроизведену сталну имовину су остварили учешће од свега 0,19 %. 

 Грантови из буџетске резерве су остварили учешће од 8,69% 

 Расходи по основу коришћења роба и услуга из буџетске резерве су остварили 
безначајно учешће и износе  0,15 КМ  

 Дознака на име социјалне заштите из буџетске резерве из буџетске резерве остварили 
су учешће од 0,03. 
 

 
 

2.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

 
Примици за финансијску имовину и задужења представљају затворен систем конта који 
служе за евидентирање примитака од финансијских задуживања (кредита). Евидентирају се 
на контима класе 9. 

Издаци за финансијску имовину и отплату дугова обухватају издатке за прибављање хартија 
од вриједности, за дате зајмове у земљи и иностранству, издатке по основу орочавања 
новчаних средстава, издатке за отплату дугова и остале издатке који утичу на текућу 
ликвидност. Евидентирају се преко конта класе 6, која представља затворен систем конта. 

Књиговодственом евидентирању на контима класе 6 претходи књижење пословног догађаја 
на одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива, укључујући и 
дате авансе који се затварају у следећој или наредним годинама. Књиговодствена 
евиденција на класи 6. врши се на готовинском основу, у моменту ислате за финансијску 
имовину или отплату дугова, без обзира да ли се новчани ток реализовао. 
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БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОИМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

Еконо
мски 
код 

Опис 
ПЛАН  ПО 

РЕБАЛАНСУ 
ЗА 2021.ГОД 

Извршење    
буџета за 

период јануар-
децембар 

2021. године 

Индекс 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

 
 
А.  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  (Б+В+Г+Д) 5.502.575 5.003.640 90,93 

  
Б. Н Е Т О  П Р И М И Ц И  О Д  Ф И Н А Н С И Ј С К 
Е        И М О В И Н Е  25.674 25.674 100,00 

910000 П р и м и ц и  о д  ф и н а н с и ј с к е  и м о в и н е   25.674 25.674 100,00 

911000 Примици од финансијске имовине  0 0  

918000 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица власти 25.674 25.674 100,00 

610000 И з д а ц и  з а  ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у 0 0  

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0  

618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0 0 

 

  
 
В.  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е  3.744.090 3.779.043 100,93 

920000 П р и м и ц и  од  з а д у ж и в а њ а  20.000.000 20.000.000 100,00 

921000 Примици од задуживања  20.000.000 20.000.000 100,00 

928000 
Примици од задужења из трансакција између 
или унутар јединица власти 0 0 * 

620000 И з д а ц и  з а  о т п л а т у  д у г о в а  16.255.910 16.220.957 99,78 

621000 Издаци за отплату дугова  16.210.510 16.175.601 99,78 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између 
или унутар јединица власти 45.400 45.356 99,90 

 Г. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ 377.859 1.198.923 317,29 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 1.238.881 1.973.351 159,28 

931000 Остали примици 747.930 310.075 41,46 

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 490.951 1.663.276 338,79 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 761.988 774.428 101,63 

631000 Остали издаци 522.862 555.290 106,20 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 239.126 219.138 91,64 

 
**** 

 
Д. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА ( НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА И 
КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 1.354.952 0 * 
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У колони 3 унесен је план по ребалансу буџета за 2021. годину. Напомињемо да су уврштене 
и прерасподјеле на контима класе 6. 

 
 
Примици од задуживања остварени су у износу од 20.000.000 КМ, а односе се на  дугорочни 
кредит  одобрен од стране Скупштине Града Приједор. 
У 2021. години донесена је Одлука о кредитном задужењу Града Приједора (Службени 
гласник Града Приједора број: 13/21) и измјене одлуке од којих је последња донесена 
28.10.2021. године у којој се рефинансирање постојећих обавеза по кредитима 
комерцијалних банака на дан 31.10.2021. године врши у износу од 12.774.294 КМ, а 
преостали дио од 7.225.706 КМ је планиран за финанирање пројекта по Одлуци број: 01-022-
219/21. 
 
Издаци за отплату дугова  у 2021. години извршени су у износу од 16.220.957 КМ или 99,78  % 
у односу на план. 
Остали примици остварени су у износу од  1.973.351 КМ  или 159,28 % у односу на план. 
Остали издаци извршени су у износу 774.428 КМ или 101,63 % у односу на план.  
 
Извршење буџета је приказано по економској, организационој, фондовској и функционалној  
класификацији и достављено је у прилозима. 
 
 
 
 

2.4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
2.4.1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИСКОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021 ГОДИНУ 
 
 

У 2021. године одобрена су средстава буџетске резерве у  износу од  300.000 KM, а 
искориштена су у износу од  236.653 КМ.  
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве 
користе се за: 
•  покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету, 
• буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била 
довољна, 
• привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и 
• изузетно за остале намјене у складу са одлукама Градоначелника Приједора. 
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Распоред буџетске резерве у 2021. години по економској класификацији и према структури 
учешћа у укупном износу распоређене буџетске резерве, приказан је у следећем прегледу: 

 

Редни 
број 

Економ
ски код 

Опис* 

Износ 
прераспоређених 

средстава 
буџетске резерве 

% 
учешћа 

у 
укупном 
износу 

1 2 3 4 5 

1. 412900 Остали непоменути расходи 65.000 27,46 

2. 415200 Грантови у земљи 157.210 66,43 

3. 416100 Дознаке грађанима  14.443 6,11 

 

 
 УКУПНО 236.653 100% 

 
 
Из наведених показатеља се може сагледати распоред буџетске резерве по економској 
класификацији и учеће распоређене резерве  по економској класификацији у у збиру 
распоређене резерве. Детаљнији преглед распоређене буџетске резерве достављен је у 
прилогу бр. 7. 
У распоређеној резерви значајно учешће имају грантови у земљи и то 66,43% остали 
непоменути расходи 27,46 % , док је на дознаке грађанима распоређено свега 6,11% буџетске 
резерве.  
 
 
 

3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОДЛИВА У ОДНОСУ НА ИЗВОРЕ                
ФИНАНСИРАЊА (ФОНДОВСКА КЛАСИФИКАЦИЈА) 

                  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

Годишњи извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ) представља преглед 
оставрених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примитака 
и издатака у извјештајном периоду, разврстан по рачуноводственим фондовима од 01 до 05 и 
за 2021. годину  приказан је према  следећем збирном прегледу: 
 
 

КОНСОЛИДОВАНИ   ИЗВЈЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ПО ФОНДОВИМА 

01. јануар-31. децембар 2021.  

ОПИС Фонд 
01 

Фонд 
02 

Фонд 
03 

Фонд 
04 

Фонд 
05 

Укупно 
2021. 

А) ПРИХОДИ ФОНДА 44.596.617 115.728 228.017 9.768 612.029 45.562.159 

Порески приходи 32.015.417     32.015.417 

Непорески приходи 6.967.222 112.939 157 0 0 7.080.318 

Грантови 110.500 2.789 148.970 0 612.029 874.288 

Трансфери између или 
унутар јединица власти 5.503.478 0 78.890 9.768 0 5.592.136 

Б) РАСХОДИ ФОНДА 37.706.875 75.612 160.594 0 696.072 38.639.153 
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Структура образца ПИФ даје информацију о изворима финансирања за сваки 
рачуноводствени фонд посебно. Као што је већ наведено на фонду 01 се налазе планирана 
средства, а на осталим фондовима су намјенска средства класификована у складу са 
прописаним буџетским класификацијама. 
Посматрајући разлику у финансирању на нивоу сваког фонда појединачно, видљиво је да је 
на нивоу  фонда 1 и фонда 2 остварена позитивна разлика у финансирању у текућој години, а 
на нивоу фонда 3, и фонда 5,  негативна разлика у финансирању. 
Образложење за фонд 03: 

Обзиром да се ради о намјенским средствима, позитивна разлика у финансирању из 
претходне године се преносе у идућу годину као расположива средства. У овој години се из 
тог разлога на фонду 03 појавио предзнак  (-). 
Обзарложење за фонд 05: 

Преко фонда 05 се финансирају пројекти по разним основама од којих је највећи 
пројекат Црно врело, а остали пројекти се највећим дијелом реализују путем Агенције Преда 
– ПД Приједор. Један дио пројеката се финансира из неутрошених средстава ранијег периода, 

Текући расходи 37.480.632 75.612 160.594 0 696.072 38.412.910 

Трансфери између и 
унутар јединица власти 226.243 0 0 0 0 226.243 

В) Бруто 
суфицит/дефицит 
фонда 6.889.742 40.116 67.423 9.768 -84.043 6.923.006 

Г) Нето издаци  фонда 
за нефин. Имовину -5.445.004 -1.750 -87.748 -9.768 -1.538.543 -7.082.813 

Примици за 
нефинан.имовину 201.970 0 0 0 0 201.970 

Издаци за 
нефинан.имовину 5.646.974 1.750 87.748 9.768 1.538.543 7.284.783 

Д) Суфицит/дефицит 
фонда 1.444.738 38.366 -20.325 0 -1.622.586 -159.807 

Ђ) Нето финансирање 
фонда 5.003.640 0 -748 0 988.066 5.990.958 

Е) Нето примици фонда 
од фин. Имовине 25.674 0 0 0 0 25.674 

Примици од фин. 
Имовине 25.674 0 0 0 0 25.674 

Издаци за фин. имовину 0 0 0 0 0 0 

Ж) Нето задуживање 
фонда 3.779.043 0 0 0 988.066 4.767.109 

З) Остали нето примици 1.198.923 0 -748 0 0 1.198.175 

И) Расподјела суфицита 
фонда из ран. 
Периода 0 0 0 0 0 0 

Ј) Разлика у 
финансирању 6.448.378 38.366 -21.073 0 -634.520 5.831.151 
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дио из кредитних средстава и дио из позајмица. Из тог разлога се јавља негативан предзнак и 
на Фонд 05. 
 
 
ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ ФОНДА 01    36.311.231 КМ 
 
Порески приходи остварени су у износу од 32.015.417 КМ. Најзначајније учешће у пореским 
приходима остварено је од индиректних пореза дозначених од УИО  у износу од 27.847.479 
КМ, док је порез на лична примања остварен у износу од 1.723.845 КМ, порез на имовину 
остварен је у износу од 1.156 КМ, порез на непокретност остварен је у износу 1.762.655 КМ, 
порез на добитке од игара на срећу 293.431, порез на приход од самосталних дјелатности 
373.795 КМ, а остали приходи остварили су  учешће од  13.056 КМ, а односе се на приходе од 
пореза на промет производа и услуга 
 
Непорески приходи остварени су у износу од 6.967.222 КМ. Најзначајније учешће у 
непореским приходима остварено је од комуналних накнада и такса у износу од 1.427.206 
КМ, накнаде по разним основама (за грађевинско земљиште, путеве, шуме, воде, за заштиту 
биљних и животињских врста и остале накнаде) остварене су у износу од 3.716.093 КМ, 
приходи од пружања јавних услуга 935.273 КМ, приходи од давања у закуп објеката и 
земљишта 364.318 КМ, новчане казне 8.938 КМ, административне накнаде и таксе 147.248 
КМ, остали општински непорески приходи 368.000 КМ и остало 146 КМ. 
 
Грантови у 2021. години остварени су у износу од 110.500 КМ, а односе се на текуће грантове 
од страних влада 90.000 КМ (УНДП пројекат МЕГ), остали текући грантови из земље 6.000 КМ 
( Министарство просвјете Књижевни сусрети), текући грантови од правних лица у земљи 
14.500 КМ ( „Музеј Козара“ Ликовна колонија 2.500 КМ и Књижевни сусрети 12.000 КМ). 
 
Трансфери између или унутар јединицама власти у 2021. години на фонду 01 остварени су у 
износу од 5.503.478 КМ, исти су приказани у табеларном прегледу који је саставни дио овог 
документа. 
 
Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 201.970 КМ, а односе се на 
примитке за  произведену сталну имовину у износу од 11.170 КМ ( примици за зграде и 
објекте 10.500 КМ и примици за постројења и опрему 670 КМ) и примитке за непроизведену 
сталну имовину у износу од 190.800 КМ ( примици за земљиште).  
Примици од финансијске имовине износили су 25.674 КМ, и одное се на примитке од 
финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти. 
 
ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ  ФОНДА 02                                                                         115.728 КМ 
 
Непорески приходи у износу од 112.939 КМ се односе на накнаде по разним основама:  
   
- властити приходи средњих школа                                                                  51.825  КМ  
( Пољопривредна школа 27.367 КМ,Економска школа 17.358 КМ, ЈУ Средњошколски 
центар 200 КМ, ЈУ Центар Сунце 6.900КМ) 
- остали непорески приходи Градске управе                                                    8.632   КМ 
- остали непорески приходи средњих школа                                                 52.482   КМ 
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( Машинска школа 20.632 КМ и ЈУ Средњошколски центар 31.850КМ) 
 

Грантови у износу од 2.789 КМ су грантови у земљи и то: 
 
- текући грантови прав.лица-Центар за социјални рад                                        1.658 КМ 
- текући грантови прав.лица- Центар Сунце                                                            1.131 КМ 
 
 
 
ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 03                                228.017  КМ 
 
- остали општински непорески приходи ( Гимназија „Свети Сава“)                  157 КМ 
- остали текући грантови из иностранства                                                           60.891КМ 
( Градска управа 23.066 КМ, Позориште Приједор 35.899 КМ и „Музеј Козаре“ 1.926 КМ) 
- капитални грантови од међунаросних организација из иностранства (Градска управа)                                                                                                                       

27 КМ 
- текући грантови из земље                                                                                      69.623 КМ 
( Градска управа 46.020 КМ, Гимназија „Свети Сава“ 5.500 КМ, Вртић „Радост“ 800КМ, 
Позориште Приједор 7.100 КМ, Библиотека „Ћирило и Методије“ 500 КМ, ЈУ Центар „Сунце“ 
2.917 КМ, Музича школа „Саво Балабан“ 1.786 КМ и„Музеј Козаре“ 5.000 КМ)  
- капиталн грантови из земље                                                                                  18.429 КМ 
( Градска управа 5.000 КМ, ЈУ Центар Сунце 1.729 КМ, Центар за приказивање филмова 5.148 
КМ, Библиотека „Ћирило и Методије“ 1.170 КМ, „Музеј Козаре“ 5.382 КМ) 
- трансфери од ентитета                                                                                            78.890 КМ 
( Електротехничка школа 13.013 КМ, Машинска школа 37.750 КМ, Пољопривредна школа 
18.546 КМ, Економска школа 6.081 КМ и Библиотека „Ћирило и Методије“ 3.500 КМ) 
 
 
 
 
 
ТРАНСФЕРИ ФОНДА 04                                                                                      9.768 КМ 
- трансфери од ентитета-клириншки дуг- Дворана Урије                                  9.768КМ 
 
 
 
ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 05                                    612.029 КМ 
 
- текући грантови од страних влада - Агенција Преда ПД                                    21.335 КМ 
- текући грантови од међународних организација  - Агенција Преда ПД      361.139 КМ                                     
- остали текући грантови из иностранства – Агенција Преда ПД                      209.531 КМ 
- остали текући  грантови из земље - Агенција Преда ПД                                     20.024 КМ                                               
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ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ТРАНСФЕРА (фонд 01-05) 

01. јануар-31. децембар 2021. године 
 

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈА ЈЕ 
ДОЗНАЧИЛА СРЕДСТВА СВРХА ДОЗНАКЕ ИЗНОС У КМ  

КЊИГОВОДСТВЕНИ 
СТАВ  

ЕВИДЕНТИРАЊА 
ТРАНСФЕРА 

Ф 
О 
Н 
Д 
О 
В 
И 

 Д П  

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1-12/21 

1.739.423 121212 787211 01 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ПОДРШКА У ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ 1-
12/21 

38.255 129782 787211 01 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 1-12/21 622.891 129782 787211 01 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

МАШИНСКА ШКОЛА-ДЕФИЦИТАРНА 
ЗАНИМАЊА 

37.750 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА-
ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА 

18.546 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

ГИМНАЗИЈА СВЕТИ САВО-САНАЦИЈА 
ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

18.600 121212 787211 01 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

БИБЛИОТЕКА ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 

- МАТИЧНОСТ 
3.500 121212 787211 03 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 
10.560 129753 787311 01 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

ЈУ МУЗЕЈ „КОЗАРА“ПРИЈЕДОР 7.000 121212 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА БИХ 

ПРОЈЕКАТ КОВИД 19 1.000 121211 787111 01 

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 3 129752 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

ТЕКТОН ДВОРАНА УРИЈЕ 
КЛИРИНИСКИ ДУГ 

        9.768 014119 787211 04 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 3.000.000 121211 787211 01 
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА-
ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА 

13.013 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
И КУЛТУРЕ 

УГОСТИТЕЉСКО ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА-ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА 

6.081 121212 787211 03 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ 
ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

КАНАЛИЗАЦИЈА ЈАЊИЋ ПУМПА 50.000 129782 787211 01 

БУЏЕТ РС КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 15.723 129752 787211 01 

ФОНДОВИ ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 23 129754 787411 01 

Укупно: 5.592.136    

 
 
 
4. ПОДАЦИ О ПОЧЕТНОМ И ЗАВРШНОМ СТАЊУ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА 

У ПЕРИОДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
 
Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 22. Правилника о форми и о садржају буџета 
и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 
102/16); дефинисан је садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о извршењу буџета, 
односно прописано је  да извјештај о извршењу буџета Града треба да садржи и податке о 
почетном и завршном стању имовине и обавеза и извора средстава за извјештајни период. 
Ради јаснијег сагледавања података о почетном и завршном стању  имовине, обавеза и 
извора средстава,  детаљније су објашњене поједине  ставке. 
 
Текућу имовину чине: 
- краткорочна финансијска имовина (готовина и готовински еквиваленти, краткорочни 
пласмани, краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и сл). 
- нефинансијска имовина у текућим средствима (стална имовина намјењена продаји, залихе 
материјала, учинака и робе,  те ситан инвентар). 
 
Сталну имовиону чине: 
- дугорочна финансијска имовина и разграничења (дугорочни пласмани, дугорочна 
потраживања), 
- нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина, дргоцјености, 
непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми). 
 
Краткорочне обавезе обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе за лична 
примања запослених, обавезе из пословања, обавезе за субвенције, грантове и дознаке на 
име социјалне заштите, краткорочна резервисања и разграничења и сл. 
 
Дугорочне обавезе и разграничења обухватају дугорочне финансијске обавезе, дугорочна 
резервисања и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти. 
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Извори  средстава се формирају из иницијалних средстава (оснивачких улога), распоређеног 
финансијског резултата ранијих година и других извора у складу са прописима и 
стандардима. 
 
 
Основни подаци  о почетном и завршном стању имовине и обавеза и извора средстава за 
извјештајни период приказани су у табеларном прегледу:  
 
 
 
 
Из наведених показатеља се може константовати да је имовина Града и осталих буџетских 
корисника у 2021. годину повећана за 8.486.018 КМ или за 3,27 % у односу на претходну 
годину. 

 
Текућа имовина је у 2021. години у односу на упоредни период претходне године остварила 
раст од  1.106.873 КМ или 6,55% 
Стална имовина је у 2021. години у односу на упоредни период претходне године остварила 
је раст од 7.379.145 КМ или је за 3,05 % већа у односу на претходну годину, а највећим 
дијелом се односи на нефинансијску имовину. 
 
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми на дан 31.12.2021. године 
износи 20.320.992 КМ, а односи се на Градску управу и обухвата следеће: 
 

Ек.код О п и с Износ улагања 

014112 Борачка зграда-посл.простори 496.344 

014112 Борацка зграда-посл.простори 248.090 

014119 Дворана Урије            6.961.091 

014119 Дворана Омарска 342.754 

014119 Канализација Орловача,Ч.Поље,Свале 653.852 

014119 Водовод Црно врело сек.мрежа 2.931.492 

014119 ОШ „ Вук Караџић“ Омарска 269.967 

014119 Канализација Тукови      1.775.997 

Ред.
бр. 

О п и с 
Текућа 

година (2021.) 
Претходна 

година (2020.) 
Разлика 

(3-4) 
Индекс 

(3/4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Текућа имовина 18.009.902 16.903.029 1.106.873 106,55 

2. Стална имовина 249.666.814 242.287.669 7.379.145 103,05 

 Пословна актива (1+2): 267.676.716 259.190.698 8.486.018 103,27 

3. Краткорочне обавезе 8.755.027 10.299.292 -1.544.265 85,01 

4. Дугорочне обавезе 35.903.395 27.782.045 8.121.350 129,23 

 Укупно (3+4): 44.658.422 38.081.337 6.577.085 117,27 

5. Извори средстава 223.018.294 221.109.361 1.908.933 100,86 

 Пословна пасива: (3+4+5) 535.353.432 518.381.396 16.972.036 103,27 
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014119 Канализација Козарац 87.160 

014119 Канализација Омарска 3.459 

014119 Насип Гомјеница 47.610 

014119 Терцијална мрежа Црно врело 6.114.437 

014119 Канализациона мрежа Главица 268.422 

014119 Водовод Томашичка језера 120.317 

 У КУ П Н О  20.320.992 

 
У 2022. години извршено је искњижавање са инвестиција у току у корист повећања 
вриједности сталне имовине у износу од 796.531 КМ, а који се односи на: 

- Социјално збрињавање Рашковац ...............................................................111.695 КМ, 
- Аеродром Урије .............................................................................................608.133 КМ, 

    -  Рек.централног водоводног система...............................................................76.703 КМ 
 
У току 2021 године три пута је долазило до промјена вриједности земљишта према пореском 
рачуну: 

1. Порески рачун број 06/01.01/0101-451.3-1148344376/21 од 20.04.2021.године 
промјене вриједности умањења у износу од 156.801,43 КМ 

2. Порески рачун број 06/1.01/0101-451.3-1154564647/21 од 15.07.2021. године промјене 
вриједности увећање у износу од 221.738.24 КМ, док је укњижена процјена новог 
земљишта у износу од 1.608,07 КМ, укупно увећање 223.346,31 КМ. 

3. Порески рачун број 06/01.01/0101-451.3-1157266310/21 од 28.09.2021. године 
промјена вриједности увећање у износу од 108.352,46 КМ. 

Укупне промјене по пореским рачунима у 2021. години  
          Увећање     330.090,70 КМ 
           Умањење   156.801,43 КМ 
           Ново               1.608,07 КМ 
---------------------------------------------  
 Укупно укњижено 174.897,34 КМ 
 
 
 
Краткорочне обавезе су у 2021. години у односу на упоредни период претходне године мање 
су за 1.544.265 КМ или  14,99 %. 
 
Дугорочне обавезе су у 2021. години у односу на упоредни период претходне године 
оствариле раст у износу од 8.121.350 КМ или 29,23%. 
 
Извори средстава су у 2021. години у односу на упоредни период претходне године 
остварили су раст у износу од 1.908.933 КМ или 0,86%. 
 
 
 
 
 
 
 



Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар-децембар 2021. године 

29 

 

 

 
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕЊУ, ДУГОРОЧНИМ РАЗГРАНИЧЕЊИМА и РЕЗЕРВИСАЊИМА, 

СУБВЕНЦИЈАМА И ГАРАНЦИЈАМА 

 

Задуженост 

Почетно стање задужености (01.01.2021. године) или крајње стање задужености 31.12.2020. 
године износило је 26.541.934 КМ. У току 2021. године Град се задужио у износу за 20.000.000 
КМ. Отплата дуга (главнице) у 2021. године износила је 16.247.740 КМ, док је повучен дио 
кредита у 2021. години у износу од 988.066 КМ. Пренос на краткорочне обавезе у 2022. 
години износи 60.403 КМ. Негативне курсне разлике (СДР) износиле су 41.089 КМ. Дугорочно 
задужење на дан 31.12.2021.године износило је  31.262.946 КМ. 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 

Редни 
број 

Опис Износ у КМ 

1. 2. 3. 

1. Стање задужености 31.12.2020. године 26.541.934 

2. Дугорочни кредит у 2021. години 20.000.000 

    3. Отплате (главнице) у 2021. години -16.247.740 

4. Повучени дио кредита у 2021. години (инфраструктура) 988.066 

5. Пренос на краткорочне обавезе за отплату у 2022. години -60.403 

6. Негативна курсна разлика (СДР) 41.089 

7. Дугорочно  задужење са 31.12.2021. године 31.262.946 

 
Битно је навести да је 27.10. 2021.године донесена Одлука о измјени и допуни одлуке о 
кредитном задужењу Града Приједора број: 01-022-167/21 по којој се Град Приједор задужује 
за 20.000.000 КМ, од чега 12.744.294 КМ ради рефинансирања неисплаћеног дугорочног дуга 
на дан 30.10.2021. године и 7.225.706 КМ ради реализације капиталних пројеката. Узрок 
измјена првобитне Одлуке је због компликованих кредитних процедура. Након испуњавања 
свих услова тражених од стране банке која нам је одобравала кредит, долазило је до измјене 
у омјеру дијела којим се рефинансирају неисплаћене обавезе по ранијим кредитима и дијела 
који се улаже у капиталне пројекте, јер су обавезе у међувремену смањиване отплатама 
доспјелих ануитета по кредитима. 
Напомена: У прилогу бр. 9 стања задужености наведени су износи главнице за повучене 
кредите. Подаци о неповученим кредитима и пројектованим каматама на основу 
амортизационих планова нису унесени у овај преглед. У овом прегледу су унесени подаци на 
основу књиговодствене евиденције. Плаћене камате су књижене на терет трошкова по 
годинама на основу стварних обрачуна камата.  
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Дугорочна разграничења и резервисања 

Дугорочна резервисања и разграничења (конто 217100) евидентирана су у износу од 
4.640.449 КМ. Износ од 4.609.444 КМ, припада Градској управи Приједор, од тога се   износ 
од 4.108.509 КМ односи на Елнос БЛ Уговор о систему модернизације и одржавању јавне 
расвјете кроз модем финансирања из уштеде од електричне енергије у граду бр.02-404-85/19 
од 03.04.2020.године а остатак у износу од 500.935  на уређење градског грађевинског 
земљишта и ренту , а дио од 31.005 КМ се односи на Остале кориснике по разним основама. 
Уговор Елнос Бањалука се односи на неформално кредитирање инвеститора од стране 
добављача, јер се плаћање врши у 144 мјесечне рате, с тим да је износ ПДВ-а од 847.911 КМ 
укњижен у 2020. години и не улази у мјесечне рате.  

 

 

Субвенције финансиране из буџета Града Приједора износе 4.235.661 КМ, а односе се на: 
 
 
 

 Израда и реализација акционог плана запошљавања у износу од  ....................3.500 КМ;                                                                           

 Подршка развоју прехрамбене индустрије у износу од ..................................145.696 КМ; 

 Субвенције „ Водовод“ а.д. Приједор у износу од ...........................................340.000 КМ; 

 Субвенција „Аутотранспорт“ а.д. Приједор у износу од ...................................260.000 КМ 

 Субвенција „Комуналне услуге“ а.д. Приједор (набавка возила).......................85.000 КМ 

 Средства за развој приврених субјекатау износу од .........................................286.000 КМ 

 Субвенција првредним субјектима – ублажавање посљедица корана вируса у износу 
од .............................................................................................................................90.975 КМ 

 Субвенција за промоцију домаћих производа..................................................2.000,00 КМ 

 Субвенција за подстицај и развој у пољопривредној производњи у износу од ..571.788 
КМ 

 Субвенција прољетне сјетве и премије по литри произведеног и проданог крављег 
млијека у износу од...............................................................................................140.142 КМ 

 Субвенција за подшку подизања нових засада воћа у износу од.......................  5.498 КМ 

 Субвенција за побољшање плодности земљишта у износу од ..........................95.226 КМ 

 Субвенција за средства за исплату ђачког превоза у износу од ........................20.466 КМ. 

 Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању 
социјане потреба у износу од ...............................................................................11.717 КМ 

 Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе 
рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у износу од ..........................................................12.020 КМ. 

 Субвенције јавним нефинансијским субјектима А.Д. Топлана Приједор  
у износу од .......................................................................................................2.100.024  КМ, 
Субвенција камате на кредит у износу од............................................................65.610 КМ. 
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Дате гаранције 

 

 Издата гаранција-Водовод а.д. (25.07.2022)     19.048 

 Издата гаранција – Топлана (06.02.2034) 5.381.920 

 Издата гаранција-Комуналне услуге 
(15.06.2028) 

1.494.975 

 Издата гаранција- Топлана ЕБРД (до 2029) 9.674.834 

УКУПНО: 16.570.777 

 

 
 
 

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 

 
 
Финансијске трансакције буџета Града Приједора у 2021. године обављале су се преко 
трансакционих рачуна отворених код пословних банака у Републици Српској.  
 
Наведени рачуни се могу подијелити у следеће групе: 
 

• рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и 
накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на 
јединствене рачуне трезора Републике и рачуне општина и фондова. 

• јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина 
плаћања, у име и за рачун корисника буџета Града Приједора у КМ, 

• рачуне посебних намјена који се отварају углавном на захтјев међународних 
финансијских институција и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у 
предузећима и банкама, 

• остале рачуне. 
Укупна новчана средства на рачунима Града Приједора на дан 31.12.2021. године 

износе 12.240.422,41 КМ. Од тога се износ од 2.533.135,90 КМ односи на расположива 
средства на Јединственом рачуну трезора, (од чега се износ од 1.267.744,39 односи на 
пренесена средства Дома здравља на дан 31.12.2021. године), а преостали износ од 
9.707.286,51 КМ односи се на намјенска средства која се користе искључиво за утврђене 
намјене. 

 
 Аналитички преглед стања новчаних средстава приказан је у табеларном прегледу 

Прилог број: 10. 
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8. УТВРЂИВАЊЕ  РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА(НА НИВОУ ФОНДА 01.)  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

 
У табеларном прегледу су приказани основни параметри 
извршења буџета (НА НИВОУ ФОНДА 01) за 2021.годину : 

 
 

ОПИС ИЗНОС У КМ 

1. ПРИХОДИ  (7) 44.596.617 

2 . ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   (81) 201.970 

3.ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (91) 25.674 

4.ПРИМИТЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 20.000.000 

5. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ  (93) 1.973.351 

6. РАСПОДЈЕЛА НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ И КРЕДИТНИХ   СРЕДСТВА   ИЗ 
РАНИЈЕГ ПЕРИОДА   

 

7. УКУПНО  ( од 1. до 5. ) 66.797.612 

  

8. РАСХОДИ       (4)                  37.706.875 

9. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (51) 5.646.974 

10. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА  (62) 16.220.957 

11. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ  (63) 774.428 

12. УКУПНО (од 7. до 10.) 60.349.234 

  

РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2021. ГОДИНЕ  6.448.378 

 
 
Увидом у табеларни преглед, утврђено је да је у периоду јануар-децембар 2021. године 
остварена позитивна разлика у финансирању у износу од 6.448.378 КМ 
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У следећем табеларном прегледу наведени су збирни показатељи извршења буџета за 2021. 
годину: 

 
Пресјек укупно реализованих улазних и излазних буџетских  

ставки  за период јануар – децембар 2021. године 
 

Редни 
број 

Опис Износ у КМ 

1. Укупно приходи и примици  66.797.612 

2.  Расходи и издаци  60.349.234 

3. Разлика финансирања (1 - 2) 6.448.378 

 
 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ГРАДА ДА УСВОЈИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021 . ГОДИНЕ.  
 
 

                                                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК: 
 
 

                                                                                                                           СЛОБОДАН ЈАВОР 


