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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ 
Службени гласник општине 

Вукосавље 

Мусе Ћазима Ћатића 163, 

74470 Вукосавље 

е-маил:  оpstina@vukosavlje.gov.bа 

тел/фаx: +387 (0)53/ 707-702 

Одговорни уредник: 

Бојан Ракић, в.д. секретар СО-е. 

 

Сриједа, 6.октобар 2021.г. 

 

ВУКОСАВЉЕ 

 

Број: 9/21 

Издаје:Скупштина општине  

Вукосавље 

Излази по потреби 

Жиро-рачун  број: 

5553000040663626 

 Нова Банка, А.Д. Бања Лука 

 Испостава Модрича 

 

А К Т И   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е  
 
  
Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Скупштина општине  

Вукосавље 

 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Skupština opštine 

 Vukosavlje 

 
 
  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-57-2/21 

Datum: 30.9.2021.godine 

 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 

Vukosavlje! Broj 6/17), članova 78. i 79. Poslovnika o radu Skupštine opštine Vukosavlje 

(„Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj 7/17), a nakon razmatranja Izvoda iz zapisnika sa 

7.sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane 26.8.2021.godine, Skupština opštine 

Vukosavlje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 30.9.2021.godine donijela je 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVODA IZ ZAPISNIKA SA VII SJEDNICE 

 SKUPŠTINE OPŠTINE VUKOSAVLJE 

mailto:оpstina@vukosavlje.gov.bа
mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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I 

Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 7.sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 

26.8.2021.godine. 

II 

Izvod iz Zapisnika iz tačke I čini sastavni dio ovog Zaključka. 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom 

glasniku opštine Vukosavlje“. 

         PREDSJEDNIK 

           Nihad Bahić, s.r. 

I Z V O D  

  I Z   Z  A  P  I  S  N  I  K  A 

 

sa VII sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 26.8.2021. godine u sali Javne ustanove 

Centar za kulturu Vukosavlje, sa početkom rada u 11,00 sati  

 

PRISUTNI: Nihad Bahić, predsjednik SO-e, Ilija Barukčić, potpredsjednik SO-e, Bojan Rakić, sekretar 

SO-e, odbornici: Miroslav Mlinarević, Ilija Čupić, Snježana Katanić, Aleksandar Blagojević, Jovan 

Kovačević, Danijel Ružičić, Vesna Pašalić, Snežana Vujinović, Fadil Sejdić, Elvir Hadžiomerović, 

Mustafa Osmanović i Mirza Hadžidedić. 

 

ODSUTNI: Hajrudin Imširović 

 

Pored odbornika sjednici su prisustvovali: Borislav Rakić, načelnik opštine Vukosavlje, Dejan Jović, 

zamjenik načelnika opštine Vukosavlje, Slavko Gojković, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Amira 

Vugdalić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Zdravko Đurić, načelnik Odjeljenja za 

finansije, Bojan Popović, šef Odsjeka za civilnu i boračko-invalidsku zaštitu, Tanja Prnjić, direktor 

Centra za socijalni rad, Atif Hadžidedić, direktor KP „Eko-čistoća“ Vukosavlje i Amra Šečić, 

administrator. 

 

Nakon što je konstatovano da sjednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažano 

odlučivanje, predsjednik Skupštine opštine Nihad Bahić otvorio je rad sjednice i pročitao slijedeći:  
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D N E V N I  R E D  

 

1. Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa VI sjednice Skupštine opštine Vukosavlje; 
 

2. Zaključak o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 2021.godinu; 
 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta opštine Vukosavlje za period 01.01. do 
30.06.2021.godine; 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u 2021.godini; 
 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu; 
 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području 
opštine Vukosavlje; 

 

7. Informacija o postignutom uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2020/2021 godine u 
Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ Vukosavlje i Srednjoškolskom centru „Nikola Tesla“ Vukosavlje; 

 

8. Odbornička pitanja; 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno (ZA: 14 odbornika)  

 

 

Ad-1 

 

Bez rasprave i jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa VI sjednice 

Skupštine opštine Vukosavlje. 

(ZA: 14 odbornika) 

 

Ad-2 

 

Na dnevni red je data tačka Zaključak o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 

2021.godinu. Za riječ se javio načelnik odjeljenja za finansije, Zdravko Đurić, te je pojasnio suštinu 

prijedloga Nacrta rebalansa budžeta. 

Nakon toga, nije bilo dalje diskusije. 
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Jednoglasno je usvojen Zaključak o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 

2021.godinu. 

(ZA: 14 odbornika) 

 

Ad-3 

 
Na raspravu je data tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja 

budžeta opštine Vukosavlje za period 01.01. do 30.06.2021.godine. 

 

Za riječ se javio načelnik odjeljenja za finansije Zdravko Đurić, te je objasnio da je pomenuta Odluka 

vezana za prethodnu tačku dnevnog reda, da bi se ispoštovale sve procedure koje zakon nalaže. 

 

Jednoglasno je usvojeno Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta opštine 

Vukosavlje za period 01.01. do 30.06.2021.godine. 

(ZA: 14 odbornika) 

 

Ad-4 

 

Na dnevni red je data tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli opštinskih 

nagrada i priznanja u 2021.godini. Za riječ se javio predsjednik Komisije za nagrade i priznanja Jovan 

Kovačević, te je obrazložio zaključke Komisije i njen rad u donošenju prijedloga pomenute Odluke. 

Nakon toga, za riječ se javio odbornik Elvir Hadžiomerović, te je postavio pitanje u vezi sa prijedlogom 

Stranke demokratske akcije, koji je stigao nakon roka, kao i o učenicima koji su predloženi za dodjelu 

nagrada i priznanja. Postavio je i pitanje o dodjeli priznanja kandidatu Suadi Hasanović, te je 

obrazložio situaciju u kojoj se nalazi pomenuta, i predložio je da joj se ne dodjeljuje nagrada koja joj 

je predložena, nego da joj se pruži ozbiljnija pomoć od ove koja je Odlukom predložena. 

 

Nakon izlaganja odbornika Hadžiomerovića, predsjednik Skupštine je objasnio iz kog razloga prijedlog 

Stranke demokratske akcije nije uvršten. 

 

Nakon toga, za riječ se javio načelnik opštine Borislav Rakić, te je predložio da se Suadi Hasanović ne 

dodjeljuje zahvalnica, obzirom na situaciju u kojoj se pomenuta gospođa nalazi, te smatra 

neumjesnim da se dodjeljuje zahvalnica za sve muke kroz koje je ona prošla, obzirom da bi efekat te 
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zahvalnice mogao biti kontraproduktivan, te je predložio da se pomenuti prijedlog udruženja „Pruži 

mi ruku“ povuče. 

 

Nakon toga, predsjednik Skupštine je dao pauzu od 5 minuta, radi konsultacija članova Komisije za 

nagrade i priznananja. 

 

Nakon pauze, načelnik opštine se javio za riječ, te je rekao da mu je drago da su se svi usaglasili da se 

dodjeli priznanje učeniku generacije u osnovnoj školi u Vukosavlju, te da se predloži izmjenjeni 

prijedlog Komsije za nagrade i priznanja, te je predložena izmjenjena Odluka o dodjeli opštinskih 

nagrada i priznanja u 2021. godini. 

 

Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u 2021.godini.   

 

(ZA:14 odbornika) 

 

Ad-5 

 

Na raspravu je data tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 

uređenju prostora i građevinskom zemljištu; 

 

Jednoglasno je usvojena Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu; 

(ZA:14 odbornika) 

 

Ad-6 

 

Na raspravu je data tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju 
radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Vukosavlje. 
 
Jednoglasno I bez rasprave usvojena je Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih 
objekata na području opštine Vukosavlje. 
 
(ZA: 14 odbornika) 
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Ad-7 
 
Na dnevnom redu našla se Informacija o postignutom uspjehu učenika u učenju i vladanju na 
kraju školske 2020/2021 godine u Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ Vukosavlje i 
Srednjoškolskom centru „Nikola Tesla“ Vukosavlje. 
 
Ad – 10 
 

Nije bilo odborničkih pitanja. 
 
Obzirom da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, Predsjednik skupštine je zaključio sjednicu, 
te se zahvalio odbornicima i ostalima na učešću. 
 

Završeno u 12,00 sati 

 

NAPOMENA: Sjednica Skupštine opštine snimana je u audio tehnici. 

 

ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 

Bojan Rakić, dipl.iur.        Nihad Bahić, s.r. 
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Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Скупштина општине  

Вукосавље 

 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Skupština opštine 

 Vukosavlje 

 
 
  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

Број : 01/1-013-57-3/21 

Датум 30.9.2021.год                                                                                         

 

На основу члана 36. Статута општине Вукосавље ( Службени гласник општине 

Вукосавље број 1/15 ) , те на основу члана 31.и члана 33. Закона о буџетском систему 

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

Скупштина општине Вукосавље на својој 8. сједници одржаној дана 30.9.2021.године 

доноси следећу :  

 

О Д Л У К А  

o усвајању  ребаланса буџета општине Вукосавље  за 2021.годину  

 

члан 1.  

Усваја се  ребаланс буџета Општине Вукосавље за 2021.години у укупном износу од 

2.791.613,00 КМ , а како слиједи :  

Члан 2. 

ПРИХОДИ 

р/б назив прихода конто  2021.г. 

1. Порски приход 710000  1.569.865,00 

2. Непорески приходи  720000  493.079,00 

3. Текући грантови  730000  22.200,00 

4. Трансфери од вишег нивоа власти  780000  206.469,00 

5. Приход од продаје нефинан. имов 800000  200.000,00 

6. Примици од задуживања  900000  200.000,00 

7. Расподјела суфицита из 2020.г.   100.000,00 

 СВЕГА :   2.791.613,00 

РАСХОДИ  

р/б назив расхода конто  2021.г 

1. Расходи за лична примања  411000  1.203.182,00 

2. Расходи материјала и услуга  412000  459.204,00 

3. Расход од финанс.–камате на кред  413000  5.000,00 

4. Грантови  415000  155.507,00 

5. Дознаке за социјално угрожене  416000  310.747,00 

6. Тренсфери  487000  1.800,00 

7. Будетска резерва   5.400,00 

8. Капитални трошкови   500000  650.773,00 

9. Финансијка имовина издаци  600000  0,00 

 УКУПНО :    2.791.613,00 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за буџет општине Вукосавље .  

Члан 3.  

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општие Вукосавље.  

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                                                                                          Нихад Бахић, с.р. 
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Вукосавље ,  
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       РЕБАЛАНС  БУЏЕТА   за 2021.годину  
                                       општи дио - 
образац 1  

        

п
оз 

економ 
код опис 

БУЏЕТ 
2021 

ПОВЕЋ
АЊЕ 

СМАЊ
ЕЊЕ 

РЕБЛАН
С буџет 
2021.г 

%(7/
4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1 = 
(2+11+17+19 ) 

229161
3,00 0,00 0,00 

229161
3,00 

100,
00 

2 710000 
порески приходи  2 = 
(3+4+5+6+7+8+9+10 ) 

1569865
,00 0,00 0,00 

1569865
,00 

100,
00 

3 711000 приходи од пореза на доходак и добит  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4 712000 допринос за социјално осигурање  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5 713000 
порези на лич примања и приходе од 
самост. дјелатн. 

46501,0
0 0,00 0,00 

46501,0
0 

100,
00 

6 714000 порез на имовину  
36670,0

0 0,00 0,00 
36670,0

0 

100,
00 

7 715000 порез на промет производа и услуга  94,00 0,00 0,00 94,00 

100,
00 

8 716000 царине и увозне дажбине  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

9 717000 индиректни порези дозначени од УИО 
1486000

,00 0,00 0,00 
1486000

,00 

100,
00 

1
0 719000 остали порески приходи  600,00 0,00 0,00 600,00 

100,
00 

1
1 720000 

непорески приходи  11 = 
(12+13+14+15+16) 

493079,
00 0,00 0,00 

493079,
00 

100,
00 

1
2 721000 

приходи од финанс и нефинан. 
имовине и курс разлика 

28695,0
0 0,00 0,00 

28695,0
0 

100,
00 

1
3 722000 

некнаде , таксе и приходи од пружања 
јавни услуга  

312556,
00 0,00 0,00 

312556,
00 

100,
00 

1
4 723000 новчане казне  133,00 0,00 0,00 133,00 

100,
00 

1
5 728000 

приходи од финан и нефинан имовине 
и трансакција разјене измешу или 
унутар јединице власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

1
6 729000 остали непорески приходи  

151695,
00 0,00 0,00 

151695,
00 

100,
00 

1
7 730000 грантови 17 =(18) 

22200,0
0 0,00 0,00 

22200,0
0 

100,
00 

1
8 731000 грантови  

22200,0
0 0,00 0,00 

22200,0
0 

100,
00 

1
9 780000 

трансфери између буџетских јединица 
19 = (20+21) 

206469,
00 0,00 0,00 

206469,
00 

100,
00 

2
0 787000 

трансфери између буџетских јединица 
разл нивоа власти 

206469,
00 0,00 0,00 

206469,
00 

100,
00 

2
1 788000 

тренсфери између буџетских јединица 
истог нивоа власти 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 
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2
2   Б. БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ  22=(23+33+36) 

2092442
,00 

81345,0
0 

32947,
00 

2140840
,00 

102,
31 

2
3 410000 

текући расходи 23 = 
(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 

208524
2,00 

81345,
00 

32947,
00 

213364
0,00 

102,
32 

2
4 411000 расходи за лична примања запослених 

118844
8,00 

15252,
00 518,00 

120318
2,00 

101,
24 

2
5 412000 

расходи по основу коришћења роба и 
услуга  

453540
,00 

38093,
00 

32429,
00 

459204
,00 

101,
25 

2
6 413000 

расходи финансирања и други финанс. 
трошкови  0,00 

5000,0
0 0,00 

5000,0
0 

#DIV
/0! 

2
7 414000 субвенција  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

2
8 415000 грантови  

141507
,00 

14000,
00 0,00 

155507
,00 

109,
89 

2
9 416000 

дознаке на име соц заштите које се  
испл и буџета Републике и општине и 
градова  

301747
,00 

9000,0
0 0,00 

310747
,00 

102,
98 

3
0 417000 

дознаке на име соц заштите које 
исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

3
1 418000 

расходи финанс , други фин трошкови и 
расхода размјене између или унутар 
јед власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

3
2 419000 расходи по судским рјешењима  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

3
3 480000 

трансфери између и унутар јединица 
власти 33= (34+35 ) 

1800,0
0 0,00 0,00 

1800,0
0 

100,
00 

3
4 487000 

трансф између буџет јединица разл. 
нивоа власти 

1800,0
0 0,00 0,00 

1800,0
0 

100,
00 

3
5 488000 

трансф између буџет јединица истог 
нивоа власти 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

3
6 *** буџетска резерва  (36) 

5400,0
0 0,00 0,00 

5400,0
0 

100,
00 

3
7   

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ ( А - Б) 37=(1-22) 

199171
,00 

-
81345,

00 

-
32947,

00 
150773

,00 
75,7

0 

3
8   

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.  
ИМОВ ( I+II-III-IV ) 38= (39+46+48+56 ) 

-
299171

,00 

-
167661

,00 

-
16059,

00 

-
450773

,00 
150,

67 

3
9 810000 

I - примици за нефин. имовину 

39=(40+41+42+43+44+45) 0,00 
200000

,00 0,00 
200000

,00 
#DIV
/0! 

4
0 811000 

примици за произведену сталну 
имовину  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
1 812000 примици за драгоцјености  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
2 813000 

примици за непроизведену сталну 
имовину  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
3 814000 

примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених 
послова  0,00 

200000
,00 0,00 

200000
,00 

#DIV
/0! 

4
4 815000 примици за стратешке залихе  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 
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4
5 816000 

примици од  залиха материјала 
,учинака , роба и ситног инвентара , 
амбалаже и сл.  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
6 880000 

II Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти  46=(47) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
7 881000 

 Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар 
јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

4
8 510000 

III - издаци за нефинан  имовину 
48=(49+50+51+52+53+54+55) 

299171
,00 

367661
,00 

16059,
00 

650773
,00 

217,
53 

4
9 511000 издаци за произведену сталну имовину  

299171
,00 

367661
,00 

16059,
00 

650773
,00 

217,
53 

5
0 512000 издаци за драгоцјености  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
1 513000 

издаци за непроизведену сталну 
имовину  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
2 514000 

издаци за сталну имовину намјењену 
продаји  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
3 515000 издаци за стратешке залихе  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
4 516000 

издаци за залихе материјала ,  робе и 
ситног инвентара , амбалаже и сл. 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
5 518000 

издаци за улагање на туђим 
непокретностима , постројењима и 
опреми  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
6 580000 

IV издаци за нефинансијку имовину из 
трансакцијамизмеђу или унутар 
јединица власти 56= ( 57 )  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
7 581000 

издаци за нефинансијску имовину из 
трансакције између или унутар  
јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

5
8   

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ ( В 
+ Г ) 58= ( 37 +38 ) 

-
100000

,00 

-
249006

,00 

-
49006,

00 

-
300000

,00 
300,

00 

5
9   

Ђ. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ ( Е + Ж + З + И ) 
59=(60+67+74+81) 0,00 0,00 0,00 

300000
,00 

#DIV
/0! 

6
0   

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАСИЈСКЕ 
ИМОВ.  ( I + II ) 60= (61-64) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
1 910000 

I - примици од финансијке имовине 61 
= (62+63) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
2 911000 примици од финансијек имовине  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
3 918000 

примици од финанс имовине из 
трансакције између или унутар 
јединице власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
4 610000 

II  - издаци за финансијку имовину  64 
( 65+66 )  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
5 611000 издаци за нефинансијску имовину  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

6
6 618000 

издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 
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6
7   

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I - II ) 67=(68-
71) 0,00 0,00 0,00 

200000
,00 

#DIV
/0! 

6
8 920000 

I - примици од задуживања 68= 
(69+70) 0,00 

200000
,00 0,00 

200000
,00 

#DIV
/0! 

6
9 921000 примици од задуживања  0,00 

200000
,00 0,00 

200000
,00 

#DIV
/0! 

7
0 928000 

примици од задуживања из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
1 620000 

II - издаци за отплату дуогова 71= 
(72+73) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
2 621000 издаци за отплату дугова  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
3 628000 

издаци за отплату дугова из 
трансакције између или унутар 
јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
4   

З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ  ( I+II ) 74= ( 
75-78) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
5 930000 I Остаи примици  75=(76+77) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
6 931000 остали примици 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
7 938000 

остали примици из трансакција између 
или унутар јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
8 630000 II остали издаци 78 = ( 79+80 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

7
9 631000 остали издсци 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

8
0 638000 

остали издаци из трансакција имеђу 
или унутар јединица власти  0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV
/0! 

8
1 ***** 

И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА  

100000
,00 0,00 0,00 

100000
,00 

100,
00 

                

8
2   

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ 
)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

      

    РЕБАЛАНС БУЏЕТA ЗА  2021. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ ПРХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИН.  ИМОВИНУ  

      

  
економски 
код ОПИС БУЏЕТ 2021 ПОВЕЋАЊЕ СМАЊЕЊЕ 
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1 2 3 4 5 6 

83 БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ   83= ( 84+108+129+133) 2291613,00 0,00 0,00 

84 710000 
Порески приходи 

84=(85+89+91+93+98+102+104+106) 1569865,00 0,00 0,00 

85 711000 приходи од пореза 85=(86+87+88) 0,00 0,00 0,00 

86 711100 порез на доходак  0,00 0,00 0,00 

87 711200 порези на добит правних лица  0,00 0,00 0,00 

88 711300 порез на приходе од капиталних дибитака  0,00 0,00 0,00 

89 712000 допринос за социјално осигурање (90) 0,00 0,00 0,00 

90 712100 допринос за социјално осигурање  0,00 0,00 0,00 

91 713000 
пор. на лич прим и прих од самост дјелат 
91=(92) 46501,00 0,00 0,00 

92 713100 порез на лич прим и прих од самос дјелатн 46501,00 0,00 0,00 

93 714000 порез на имовину 93 =(94+95+96+97) 36670,00 0,00 0,00 

94 714100 порез на имовину  36314,00 0,00 0,00 

95 714200 порез на наслеђе и поклоне  356,00 0,00 0,00 

96 714300 порез на финан и капитал трансакције  0,00 0,00 0,00 

97 714900 остали порези на имовину  0,00 0,00 0,00 

98 715000 
порез на промет роба и услуга 
98=(99+100+101) 94,00 0,00 0,00 

99 715100 порез на промет  производа  60,00 0,00 0,00 

100 715200 порез на промет услуга  0,00 0,00 0,00 

101 715300 акцизе 34,00 0,00 0,00 

102 716000 царине и увозне дажбине 102=(103) 0,00 0,00 0,00 

103 716100 царине и увозне дажбине  0,00 0,00 0,00 

104 717000 
индиректни порези дозначени од УИО 
104=(105) 1486000,00 0,00 0,00 

105 717100 индиректни порези дозначени од УИО 1486000,00 0,00 0,00 

106 719000 остали порески приходи 106= (107) 600,00 0,00 0,00 

107 719100 остали порески приходи  600,00 0,00 0,00 

108 720000 
непорески приходи  
108=(109+116+122+124+127) 493079,00 0,00 0,00 

109 721000 
прих од финанс и нефин имов и поз курс раз 
109=(110+111+112+113+114+115) 28695,00 0,00 0,00 

110 721100 приход од дивид , учеш у капитал и сл сврхе  0,00 0,00 0,00 

111 721200 приходи од закупа и ренте  28695,00 0,00 0,00 

112 721300 прих од камата на готовину и гот еквивалнте 0,00 0,00 0,00 

113 721400 приходи од хартија од вред и фин деривата 0,00 0,00 0,00 

114 721500 прих од камата и остали нак за дат зајмове 0,00 0,00 0,00 

115 721600 

приходи по основу раализованих позитивних 
курсних разлика из посовних и инвестиционих 
активности  0,00 0,00 0,00 

116 722000 
накнаде , таксе и приход пруж јавни услуга 
116=(117+118+119+120+121) 312556,00 0,00 0,00 

117 722100 административне накнаде и таксе  32146,00 0,00 0,00 

118 722200 судске накнаде и таксе  0,00 0,00 0,00 

119 722300 комуналне накнаде и таксе  7721,00 0,00 0,00 
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120 722400 накнаде по разним основама  248467,00 0,00 0,00 

121 722500 приходи од пружања јавних услуга  24222,00 0,00 0,00 

122 723000 новчане казне 122=(123) 133,00 0,00 0,00 

123 723100 новчане казне  133,00 0,00 0,00 

124 728000 

приходи од финансијске и нефинан имовине 
и трансакција размјена између или унутар 
јединица власти 124=(125+126) 0,00 0,00 0,00 

125 728100 
приходи од фин и нефин имовине и 
трансакција са другим јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

126 728200 
приходи од фин и нефин имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти   0,00 0,00 0,00 

127 729000 остали непорески приходи 127=(128) 151695,00 0,00 0,00 

128 729100 остали непорески приходи  151695,00 0,00 0,00 

129 730000 грант  129=(130) 22200,00 0,00 0,00 

130 731000 грантови 130=(131+132) 22200,00 0,00 0,00 

131 731100 грантови из иностранства  0,00 0,00 0,00 

132 731200 грантови из земље  22200,00 0,00 0,00 

133 780000 
трансфери између или унутар јединица 
власти 133= (134+140) 206469,00 0,00 0,00 

134 787000 
трансф између различити јединица  власти 
134=(135+136+137+138+139) 206469,00 0,00 0,00 

135 787100 трансфери од државе  0,00 0,00 0,00 

136 787200 трансфери од ентитета  206450,00 0,00 0,00 

137 787300 трансфери јединицама локалне самоуправе  0,00 0,00 0,00 

138 787400 трансфери од фондова обавез социј осигурања 19,00 0,00 0,00 

139 781900 трансфери осталим једницама власти  0,00 0,00 0,00 

140 788000 
трансф.  унутар исте јединице власти 140= 
(141) 0,00 0,00 0,00 

141 788100 трансф.  унутар исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

142   
 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈКУ ИМОВИНУ 
142=(143+163) 0,00 200000,00 0,00 

143 810000 
примици за нефинансијску имовину 
143=(144+150+152+157+159+161) 0,00 200000,00 0,00 

144 811000 
примици за произведену сталну имовину 
144=(145+146+147+148+149) 0,00 0,00 0,00 

145 811100 примици за зграде и објекте  0,00 0,00 0,00 

146 811200 примици за постројења и опрему  0,00 0,00 0,00 

147 811300 примици за биолошку имовину  0,00 0,00 0,00 

148 811400 примици за инвестициону имовину  0,00 0,00 0,00 

149 811900 примици за осталу произведену имовину  0,00 0,00 0,00 

150 812000 примици за драгоцјениости 150=( 151) 0,00 0,00 0,00 

151 812100 примици за драгоцјениости  0,00 0,00 0,00 

152 813000 
примици за непроизведену сталну имовину 
152=(153+154+155+156) 0,00 0,00 0,00 

153 813100 примици за земљиште  0,00 0,00 0,00 

154 813200 примици за подтземна и површ налазишта  0,00 0,00 0,00 

155 813300 примици за остала прироидна добра  0,00 0,00 0,00 

156 813900 примици за осталу непроизведену имовину  0,00 0,00 0,00 



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

16 
 

157 814000 

примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених 
пословања  157=( 1158 ) 0,00 200000,00 0,00 

158 814100 
примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених пословања  0,00 200000,00 0,00 

159 815000 примици за стратешке залихе 159=( 160 ) 0,00 0,00 0,00 

160 815100 примици за стратешке залихе  0,00 0,00 0,00 

161 816000 

примици за залихе материјала , учинака , 
роба и ситног инвенн , амбалаже и сл. 
161=(162) 0,00 0,00 0,00 

162 816100 
примици за залихе материјала , учинака , роба 
и ситног инвенн , амбалаже и сл. 0,00 0,00 0,00 

163 880000 
прим. За нефин имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 163= (164) 0,00 0,00 0,00 

164 881000 

прим. За нефин имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 164= 
(165+166) 0,00 0,00 0,00 

16 881100 
примици за нефин имовину из транс са другим 
јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

166 881200 
примици за нефинанс имовину из трансакција 
са другим буџетским корисницима  0,00 0,00 0,00 

167   
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈКУ ИМОВИНУ 167=(83+142) 2291613,00 200000,00 0,00 

            

 

 

  ЕКОНОМСКА    КЛАСИФИКАЦИЈА     

      РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ЗА  2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ  

      

  екон. код опис 
план 

2021.г повећање смањење 

1 2 3 4 5 6 

168   БУЏЕТСКИ   РАСХОДИ 168=(169+213+222 ) 2092442,00 81345,00 32947,00 

169 410000 
Текући расходи 
169=(170+175+185+193+195+198+201+206+211) 2085242,00 81345,00 32947,00 

170 411000 
расходи за лична примања 170=( 
171+172+173+174) 1188448,00 15252,00 518,00 

171 411100 расходи за бруто плате  933501,00 0,00 0,00 

172 411200 
расходи за бруто накнаде трошкова и остали лична 
примања запослених по основу рада 243122,00 0,00 518,00 

173 411300 
расходи за накнаде плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 0,00 0,00 0,00 

174 411400 расходиза отпремнине и једнократне помоћи  11825,00 15252,00 0,00 

175 412000 
расходи по основу коришћења роба и услуга 
175=(178+177+178+179+180+181+182+183+184) 453540,00 38093,00 32429,00 

176 412100 расходи по основу закупа  0,00 0,00 0,00 



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

17 
 

177 412200 
расходи на онсову утрошка енергије ,комуналних , 
комуникационих и транспортних услуга  72408,00 4500,00 3000,00 

178 412300 расходи за режијски материјал  19675,00 6000,00 1516,00 

179 412400 расходи за материјал за посебне намјене  16751,00 0,00 10000,00 

180 412500 расходи за текуће одржавање  53052,00 5000,00 0,00 

181 412600 расходи по основу путовања и смјештај  27086,00 1800,00 500,00 

182 412700 расходи за стручне услуге  70103,00 12900,00 587,00 

183 412800 
расходи за услуге одржавање јавних површина и 
заштите животне средине  73113,00 1000,00 0,00 

184 412900 остали расхо по основу кориш роба и услуга  121352,00 6893,00 16826,00 

185 413000 
расходи финансирања и други финансијс 
трошкови 185=(186+187+188+189+190+191+192) 0,00 5000,00 0,00 

186 413100 расходи по основу камата на хартије од вриједнсо 0,00 0,00 0,00 

187 413200 расходи финанс. по основу финансијских деривата  0,00 0,00 0,00 

188 413300 расх.по основу камата на примљ. зајмове у земљи  0,00 5000,00 0,00 

189 413400 расходи по основу кам на примљ зајмове из иностр 0,00 0,00 0,00 

190 413700 трошкви сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00 0,00 

191 413800 
расходи по основу негативних крсних разлика из 
пословних и инест активности 0,00 0,00 0,00 

192 413900 расходи по основу затезних камата  0,00 0,00 0,00 

193 414000 субвенција  193=(194) 0,00 0,00 0,00 

194 414100 субвенција  0,00 0,00 0,00 

195 415000 грантови 195= ( 196+197 ) 141507,00 14000,00 0,00 

196 415100 грантови у иностранство  0,00 0,00 0,00 

197 415200 грантови у земљи  141507,00 14000,00 0,00 

198 416000 

дознака на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике,општине и града 
198= (199+200 ) 301747,00 9000,00 0,00 

199 416100 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике , општине и градова  287669,00 9000,00 0,00 

200 416300 
дознаке пружаоцима услуга соц. заштите који се 
испл. иуз буџета Републике , општине и градова  14078,00 0,00 0,00 

201 417000 

дознаке на име соц. заштите које исплаћују 
институције обавезног соц. осигурања 
201=(202+203+204+205) 0,00 0,00 0,00 

202 417100 дознаке на основу пензијског осигурања 0,00 0,00 0,00 

203 417200 дознаке по основу здравственог осигурања  0,00 0,00 0,00 

204 417300 дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 0,00 0,00 

205 417400 дознаке по основу дјечије заштите  0,00 0,00 0,00 

206 418000 

расходи финансирања и други финансијс 
трошкови и расходи тренсакција размјене између 
или унутар јединице власти 
185=(186+187+188+189+190+191+192) 0,00 0,00 0,00 

207 418100 
расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти  0,00 0,00 0,00 

208 418200 расходи трансак размјене између јединица власти  0,00 0,00 0,00 

209 418300 
расходи финансирања и други финан трошкови из 
транс унутар истејед власти 0,00 0,00 0,00 
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210 418400 
расходи из трансакција размјене унутар исте 
јединице власти  0,00 0,00 0,00 

211 419000 расходи по судским рјешењима  0,00 0,00 0,00 

212 419100 расходи по судским рјешењима  0,00 0,00 0,00 

213 480000 
трансфери између и унутар  буџетских јединица 
213=(214+220 ) 1800,00 0,00 0,00 

214 487000 
трансфери између различитих јединица власти  
214=(215+21+217+218+219 ) 1800,00 0,00 0,00 

215 487100 трансфери држави 0,00 0,00 0,00 

216 487200 трансфери ентитету 600,00 0,00 0,00 

217 487300 трансфери јединицама локалне самуправе  600,00 0,00 0,00 

218 487400 трансфери фондовима обавезног соц осигурања 600,00 0,00 0,00 

219 487900 трансфери осталим јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

220 488000 трансфери унутар исте јединице власти 220=(221) 0,00 0,00 0,00 

221 488100 трансфери унутар исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

222 **** буџетска резерва222=(223)  5400,00 0,00 0,00 

223 **** буџетска резерва  5400,00 0,00 0,00 

224   
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈКУ 
ИМОВИНУ224=(225+252) 299171,00 367661,00 16059,00 

225 510000 
издаци за нефинансијску имовину  
225=(226+234+236+244+246+248+250) 299171,00 367661,00 16059,00 

226 511000 
издаци за произведену сталну имовину 
226=(227+228+229+230+231+232+233) 299171,00 367661,00 16059,00 

227 511100 издаци за изградњу и прибављ. зграда и објеката 286059,00 301780,00 16059,00 

228 511200 
издаци за инвестиционо одржавање , 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  0,00 0,00 0,00 

229 511300 издаци за набавку постројења и опреме  12612,00 65881,00 0,00 

230 511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме  500,00 0,00 0,00 

231 511500 издаци за биолошку имовину  0,00 0,00 0,00 

232 511600 издаци за инвестициону имовину  0,00 0,00 0,00 

233 511700 издаци за нематеријалну произведену имовину  0,00 0,00 0,00 

234 512000 издаци за драгоцијености 234=(235 ) 0,00 0,00 0,00 

235 512100 издаци за драгоцијености  0,00 0,00 0,00 

236 513000 
издаци за непроизведену сталну имовину 
236=(237+238+239+240+241+242+243) 0,00 0,00 0,00 

237 513100 издаци за прибављања земљишта  0,00 0,00 0,00 

238 513200 издаци по основу улагања у побољшање земљиште  0,00 0,00 0,00 

239 513300 издаци за прибављ подземних и површ. налазишта  0,00 0,00 0,00 

240 513400 
издаци по основу улагања у побољшање подземни 
и површинских налазишта  0,00 0,00 0,00 

241 513500 издаци за прибављање осталих природних добара  0,00 0,00 0,00 

242 513600 издаци по сонову улаг у побољ остали прир добара 0,00 0,00 0,00 

243 513700 издаци за нематеријалну непроизведену имовину  0,00 0,00 0,00 

244 514000 
издаци за сталну имовину намјењени продаји 
244= (245) 0,00 0,00 0,00 

245 514100 издаци за сталну имовину намјењени продаји  0,00 0,00 0,00 

246 515000 издаци за стратешке залихе 246=( 247 ) 0,00 0,00 0,00 

247 515100 издаци за стратешке залихе  0,00 0,00 0,00 
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248 516000 
издаци за зал матер , робе , и сит. инвент и сл 
248=( 249 ) 0,00 0,00 0,00 

249 516100 
издаци за залихе материјала ,робе,и ситног 
инвентара , амбалаже и сл.  0,00 0,00 0,00 

250 518000 
идаци за улагања на туђим непокретностима , 
потрој и опреми 250=(251) 0,00 0,00 0,00 

251 518100 
издаци за улагања на туђим некрернинама , 
постријењима иопреми 0,00 0,00 0,00 

252 580000 
издааци  за нефинасијку имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 252=(253) 0,00 0,00 0,00 

253 581000 
издаци за нефинансијску имовину  из трансакција 
између или унутар јединица ласти 253=(254+255) 0,00 0,00 0,00 

254 581100 
издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
са другим јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

255 581200 

издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти  0,00 0,00 0,00 

256   
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       256=(168+224) 2391613,00 449006,00 49006,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 РЕБАЛАНС  БУЏЕТА  ЗА 2021.ГОДИНУ -       ФИНАНСИРАЊЕ     

      

  екон код  ОПИС  план 2021.г повећање смањење 

1 2 3 4 5 6 

257   ФИНАНСИРАЊЕ 257=(258+279+297+316 0,00 0,00 0,00 

258   
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
258=(259-269) 0,00 0,00 0,00 

259 910000 
примици од финансијске имовине 
259=(260+266) 0,00 0,00 0,00 

260 911000 
примици од финансијске имовине 
260=(261+262+263+264+265) 0,00 0,00 0,00 

261 911100 прирмици од хартија од вриједности у земљи 0,00 0,00 0,00 

262 911200 примици за акција и учешћа у капиталу  0,00 0,00 0,00 

263 911300 примици од финасијских деривата  0,00 0,00 0,00 
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264 911400 примици од наплате датих зајмова  0,00 0,00 0,00 

265 911500 
примици по основу орочених новчаних 
средстава 0,00 0,00 0,00 

266 918000 

примици од финансијке имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 266=(267+268) 0,00 0,00 0,00 

267 918100 

примици од финансијке имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти  0,00 0,00 0,00 

268 918200 

примици од финансијке имовине из 
трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

269 610000 
издаци за финансијску имовину 
269=(270+276) 0,00 0,00 0,00 

270 611000 
издаци за финанисјку имовину 
270=(271+272+273+274+275) 0,00 0,00 0,00 

271 611100 издаци за хартије од вредности  0,00 0,00 0,00 

272 611200 издаци за акције и учешће у капиталу  0,00 0,00 0,00 

273 611300 издаци за финансијек деривате  0,00 0,00 0,00 

274 611400 издаци за дате зајмове  0,00 0,00 0,00 

275 611500 
издаци по основу орочавања новчаних 
средстава  0,00 0,00 0,00 

276 618000 

издаци за финансијку имовину из 
трансакција између или унутар једииница 
власти 276=(272+278) 0,00 0,00 0,00 

277 618100 
издаци за финансијку имовину из трансакција 
са другим јединицамма власти  0,00 0,00 0,00 

278 618200 

издаци за финансијку имовину из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти  0,00 0,00 0,00 

279   НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ 279=(280-287) 0,00 0,00 0,00 

280 920000 примици од задуживања 280=(281+284) 0,00 200000,00 0,00 

281 921000 примици од задуживања 281=(282+283) 0,00 200000,00 0,00 

282 921000 
примици од изздавања хартија од вриједности 
осим акција  0,00 200000,00 0,00 

283 921000 примициод узетих зајмова  0,00 0,00 0,00 

284 928000 
примици од задуживања из трасакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00 

285 928100 
примици од задуживања код других јединица 
власти  0,00 0,00 0,00 

286 928200 
примици од задуживања код других буџетских 
корисника исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

287 620000 издаци за отплату дугова 287=(288+294) 0,00 0,00 0,00 

288 621000 
издаци за отплату дугова 
288=(289+290+291+292+293) 0,00 0,00 0,00 

289 621100 издаци за исплату главнице по харт од вредн 0,00 0,00 0,00 



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

21 
 

290 621200 издаци за отплати дуга по фин. дериватима  0,00 0,00 0,00 

291 621300 издаци за отпл глав. примљ зајмова у земљи  0,00 0,00 0,00 

292 621400 издаци за отпл. глав зајмова примљ из иностр. 0,00 0,00 0,00 

293 621900 издаци за отплату осталих дугова  0,00 0,00 0,00 

294 628000 

издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединице власти 
294=(295+296) 0,00 0,00 0,00 

295 628100 
издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

296 928200 
издаци за отплату дугова према другим 
буџетским корисницима исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

            

297   ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ  297=(298-307) 0,00 0,00 0,00 

298 930000 остали примици 298=(299+304) 0,00 0,00 0,00 

299 931000 остали примици 299=(300+301+302+303) 0,00 0,00 0,00 

300 931100 
примици по основу пореза на додану 
вриједност  0,00 0,00 0,00 

301 931200 приимици по снову депозита и кауције  0,00 0,00 0,00 

302 931300 примици по основу аванса  0,00 0,00 0,00 

303 931900 остали примици  0,00 0,00 0,00 

304 938000 
остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 304=(305+306) 0,00 0,00 0,00 

305 938100 
остали примици из трансакција а другим 
јединицама власти  0,00 0,00 0,00 

306 938200 
остали примици из трансакција са другиим 
буџетским ккорисницима исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

307 630000 остали издаци 307=(308+313 ) 0,00 0,00 0,00 

308 631000 остали издаци 308=(309+310+311+312) 0,00 0,00 0,00 

309 631100 издаци по основу пореза на додату вриједност  0,00 0,00 0,00 

310 631200 издаци по основу депозита и кауција  0,00 0,00 0,00 

311 631300 издаци по осову аванса  0,00 0,00 0,00 

312 631900 осталли издаци  0,00 0,00 0,00 

313 638000 
остали издаци из трансаккција између или 
унутар јединица власти 313=(314+315) 0,00 0,00 0,00 

314 638100 
остали издаци из трансакција са другим 
јединицима власти 0,00 0,00 0,00 

315 638200 
остали идаци из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти  0,00 0,00 0,00 

316 **** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА  100000,00 0,00 0,00 
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  РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ                                                              

- Скупштина општине-                                                                  

 

Број : 01/1-013-57-4/21 

Датум : 30.9.2021.године  

 

На основу члана 36. Статута општине Вукопсавље ( Службени гласник општине 

Вукосавље , број: 1/15) и члана 39 . Закона о буџетском систему Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске ,  број 121/12 , 52/14 и 103/15 ) , Скупштина 

општине Вукосавље на својој 8. сједници одржаној 30.9.2021.године доносим :  

 

О Д Л У К У  

о извршењу ребаланса  Буџета општине Вукосавље за 2021.годину  

 

члан 1.  

Овом Одлуком се одређује начин извршења ребаланса  Буџета општине Вукосавље за 

2021.годину  

 

Ова Одлука се односи и на све буџетске кориснике који се финансирају из буџета 

општине Вукосавље .  

Члан 2.  
 

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 2.791.613,00 КМ ,  

 

Укупна буџетска потрошња по буџету мора бити уравнотежена са укупним буџетским 

средствима .  

Члан 3.  

 

Приходи који припадају општини по Закону о буџетско систему регулисани чланом 8. , 

9. и 10. истог Закона , а групишу се у   групе прихода и то :  

- порески  приходи ................................................................................... 1.569.865,00  КМ   

- непорески  приходи .................................................................................  493.079,00  КМ 

- текући грантови .........................................................................................   22.200,00  КМ 

- трансфери .................................................................................................   206.469,00  КМ  

- приходи од продаје нефинансијске имовине ...........................................200.000,00 КМ  

- примици од задуживања дугорочни кредит ..........................................   200.000,00 КМ 

- расподјела нераспоређнеих средстава из предходне године...................100.000,00 КМ 

 

                                                                      УКУПНО:............................ 2.791.613,00 КМ 

 

Усвојени  ребаланс буџета  расхода  за  2021.годину  је  : 

- расходи за лична примања    ................................................................. 1.203.182,00 КМ 

- расходи за робу и услуге ........................................................................   459.204,00 КМ 

- расходи финансирања........................................................................             5.000,00 КМ 

-грантови ................................................................................................      155.507,00  КМ 

-социјална заштита ....................................................................................  310.747,00  КМ 

-трансфери..........................................................................................................1.800,00 КМ 

-издаци за нефинансијску имовину .......................................................    650.773,00  КМ 

-резерва ......................................................................................................       5.400,00  КМ                                                                      

УКУПНО:.........................   2.791.613,00 КМ 
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Члан 5. 

Начелник општине преко Одсјека за буџет контролише прилив и одлив средстава по 

усвојеном буџету.  

 

Средства текућих помоћи могу се користити само уз предходно донесену одлуку 

Начелника општине , а у складу са  усвојеним ребалансом буџетом и његовим 

остварењем .  

 

Коришћење средства за каптална улагања могу се користити само уз предходно 

испоштоване процедуре јавних набавки ( Службени гласник  БиХ број : 49/04, 52/05, 

92/05 и 70/06 )  и уз предходбно донесену одлуку Начелника општине о коришћењу 

истих .  

 

Члан 6.  

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника између капиталних и текућих 

расхода  врши се на основу одлуке о прерасподјели Скупштине  општине .  

 

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши се на основу одлуке 

Начелника општине :  

- у оквиру текућих расхода  

- у оквиру  капиталних расхода  

 

Изузетно овоме не може се вршити прерасподјела средстава са материјални трошкова 

на лична примања и прерасподјела средстава за суфинансирање пројеката за које је 

општине већ потписала уговоре .  

Члан 7. 

Начелник својом одлуком може извршити прерасподјелу средстава утврђених буџетом 

између буџетских корисника само у висни до 5 % укупно усвојних средстава у  буџету 

за 2021.г. за те буџетске кориснике .  

 

Члан 8.  

Распоред средстава буџетске резерве од укупног износа 5.400,00 КМ врши се до 

5.000,00 КМ одлуком Начелника општине , а преко 5.000,00 КМ одлуком Скупштине 

општине Вукосавље .  

Члан 9.  

Контролу намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава по овом буџету за 

2020.годину вршиће буџетска контрола Министарства финасија Републике Српске и 

Интерна контрола буџетских корисника општине Вукосавље .  

 

Члан 10.  

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за финансије и друштвене дјелатности . 

 

Члан 11.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гчаснику 

општие Вукосављев.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

 

                                                                                                                        Нихад Бахић,с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ 

Општина Вукосавље је на основу указане потребе израде ребаланса буџета за 
2021.годину, приступила изради Нацрта ребаланса буџета општине за 2021.годину,   а у 
складу са Законом о буџетском систему ( Службени гласник број Републике Српслке , 
број; 121/12 , 52/14 , 103/15 и 15/16) и на основу члана 33. Статута општине Вукосавље 
(Службени гласник општине Вукосавље број 1/15) . Поводећи се поменутим 
чињеницама  Начелник општине са својом административном службом је израдио 
Нацрт  ребаланса буџета општине Вукосавље за 2021.годину. На овај урађени Нацрт 
ребаланса буџета за 2021. годину Министратства финансија је дало сагласност, 
односно мишљење и препоруке ,  како би  се исти кроз редовну даљњу процедуру 
могао усвојити у Скупштини општине Вукосавље . Једина препорука коју је 
Министартво финансија републике дало је да се у оквиру пореских прихода смањи 
износ планиран за наплату индиректиних пореза на конитима грипе 7171. Разматрајући 
сугестију Министарства финансија Републике Српске дошли смо до закључка да смо ту 
ставку добро планирали и да није била предмет ниповећања нити смањивања у односу 
на усвојени Буџет за 2021.годину . Ово тим прије што смо проценат остварења за шест 
мјесеци имали 49 % на годишњем ниво а 96 % на шестомјесечном нивоу . Све ово 
говори да смо исправно поступили и у основном буџету за 2021.годину , али и за 
ребаланс буџета за 2021.годину .  
 
Основни разлог за израду ребаланса буџета за 2021.годину су у ствари одобрени 
кредит за изградњу зграде општие у износу од 200.000,00 КМ , као и продаја зграде у 
којој је до сада била администартивна служба општине и њени органи у износу од 
100.000,00 КМ .  
 
Општина је на овакав Нацрт буџета дала своју сагласност датим закључком .  
 
Тај закључак је дао задатак одговорним за споровођење процедуре усвајања 
ребаланса да закаже јавну расправу , а и сам послодавац је увидио да су се одређене 
потребе и могућности промјенилем и да Нацрт треба кориговати . Са коригованим 
Нацртом односно приједлогом ребаланса за 2021.годину учесници јавне расправе су 
били задовољни јер такав ребаланс задовољава све ое који учествују у остварењу 
плнова буџета у општини Вукосавље .  
 
Разлика која је учињена је да се финансијки примицим од продаје старе зграде 
општине повећају за 100.000,00 КМ . Основ за то је процјена вриједности зграде од 
стране процјенитеља и образложења начелника скупштини да ће се та зграда продати 
,а да ће свој захтјев упутити Скупштини на усвајање уколико у овом ребалансу 
створимо предпоставеке да се то може урадити кроз планирање тих средства .  
 
Дана ______2021.године на својој ____редовној сједници Усвојен је рабаланс у износу 
на који је Министарство финансија и дало своју сагласност и износи 2.791.613,00 КМ  
 
У овом образложењу ребаланса буџета општине за 2021.годину дајемо поређење 
ставки прихода и расхода кроз табеларни приказ са планом за 2021.гдину , као и 
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постотак повећања или смањења у односу на буџет за 2021.годину , али и кроз 
текстуални дио образложења тих ставки . 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА  РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ  
 
Предложени приходи у  ребалансу  буџета општине Вукосавље су :  

➢ Порески приходи ,  
➢ Непорески приходи ,  
➢ Текући грантови  
➢ Трансфери јединицама локалне самуправе 
➢ Примици за нефинансијку имовину  

 
Порески приходи  
 
конто Опис прихода План 2021.г. ребалнса буџета 

2021 
% од плана 2021.г 

1 2 3 4 5 

711000 Приходи од пореза    0,00 0,00 0,00 

713000 Приход на лич прими приходе 
од самостал дјелатности  

46.501,00 46.501,00 100,00 

714000 Порез на имовину  36.670,00 36.670,00 100,00 

715000 Порез на промет роба и услуга 94,00 94,00 100,00 

717000 Индиректни порези 1.486.000,00 1.486.000,00 100,00 

 УКУПНО 1.569.865,00 1.569.865,00 100,00 

 

Порески приходи се предвиђају у износу од 1.569.865,00 КМ . То значи да су порески 
приходи идентични са планом буџета за 2021.годину . 
 
 

Непорески приходи  
 
конто Опис прихода План 2021.г. ребаалнс 2021 % од плана 2021.г. 

1 2 3 4 5 

721000 Прих од финас и нне финас имовине 
и поз курсни разлика   

28.695,00 28.695,00 100,00 

722000 Накнаде и таксе  312.556,00 312.556,00 100,00 

723000 Новчане казне  133,00 133,00 100,00 

729000 Отали непорески приходи  151.695,00 151.695,00 100,00 

 УКУПНО :  493.079,00 493.079,00 100,00 

 
Непорески приходи су идентични плану буџета за 2021.годину .  
 
Текући грантови  
конто Опис прихода План 2021.г. ребаланс 2021 % од плана 2021 

1 2 3 4 5 

731110 Текући грантови из иностранства 0,00 0,00 0,00 

731120 Текући грант од правни лица у 
земљи 

0,00 0,00 0,00 

731210 Капитални грант од правни лица у 
земљи  

22.200,00 22.200,00 100,00 

731220 Капитални грантови из земље  0,00 0,00 0,00 

 УКУПНО : 22.200,00 22.200,00 100,00 



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

26 
 

Текући грантови су идентични са планом буџета за 2021.годину . 
 
Трансфери јединицама локалне самоуправе  
конто Опис прихода план 2021.г. ребаланс 2021 % од плана 2021 

1 2 3 4 5 

787210 Трансфери од државе   206.450,00 206.450,00 100,00 

787400 Трансфер од фонда здравства  19,00 19,00 100,00 

787911 Трансфер од осталих  0,00 0,00 0,00 

 УКУПНО : 206.469,00 206.469,00 100,00 

Трансфери иносе 206.450,00 КМ и идентични су плану буџета за 20921.годину . 

 
Примици  за нефинансијску имовину  
 

конто Опис прихода план 2021.г. ребаланс 
2021 

%  од плана 
2021 

1 2 3 4 5 

811100 Примици за зграде и објекте  0,00 0,00 0,00 

811200 Примици за постројења и опрему  0,00 0,00 0,00 

814000 Примици  за продају сталне имовине  0,00 200.000,00 0,00 

819000 Примици за осталу призвед имовину  0,00 0,00 0,00 

     

 УКУПНО :  0,00 200.000,00 0,00 

 
Ово је једна од категорија прихода коа се повећава у односу на план буџета и то за 
профају зграде ( канцеларијског простора ) у износу од 200.000,00 КМ . Завршетком 
администаривне зграде општине Вукосље , садашњи објекта остаје неискориштен , а  
општина нема потребу за истим . По усељењу у нову зграду бит ће расписан позив за 
продају зграде или канцеларијског простора заинтересованим лицима или 
институцијама.  
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА  
 

конто Опис прихода План 2021.г. Ребаланс  
2021 

% од 2021.г 

1 2 3 4 5 

710000 Порески приходи 1.569.865,00 1.569.865,00 100,00 

720000 Непорески приходи 493.079,00 493.079,00 100,00 

730000 грантови  22.200,00 22.200,00 100,00 

780000 Трансфери локалним заједницама  206.469,00 206.469,00 100,00 

810000 Примици за нефинансијку имовину  0,00 200.000,00 0,00 

331100 Расподјела суфицита из предход. године  100.000,00 100.000,00 100,00 

 УКУПНО : 2.391.613,00 2.791.613,00 16,73 

 
Укупни приходи у ребалансу су већи за 400.000,00 КМ у односу на план буџета за 
2021.годину . Разлог је повећање прихода код продаје зграда у износу 200.000,00 КМ 
и кредитно задужење код пословне банке у износу од 200.000,00 КМ  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДИ  РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ 
 
Предвиђени расходи овим  ребалансом буџета су :  

➢ Расходи за лична примања запоослених  
➢ Расходи за коришћење роба и услуга  
➢ Расходи финансирања и други финансијки трошкови  
➢ Субвенције  
➢ Грантови  
➢ Дознаке на име социјалне заштите на терет општине ирепублике  
➢ Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције социјланог 

осигурања  
➢ Расходи по судским рјешењима  
➢ Издаци за нефинансијску имовину  
➢ Резерва  

Сви ови трокови су подмирени у планском смислу из прихода планираних за 
2021.годину.  
 
Расходи за лична примања запослених  
 

конто Опис прихода план 2021.г. ребаланс  
2021 

% од 
2021 

1 2 3 4 5 

411100 Бруто плате запослених  933.501,00 933.501,00 100,00 

411200 Накнаде запосл. и стала лич примањ 243.122,00 242.604,00 99,79 

411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто) 0,00 0,00 0,00 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 11.825,00 27.077,00 228,98 

 УКУПНО :  1.188.448,00 1.203.182,00 101,24 

У овој категорији расхода налазе се :  
➢ Бруто плате запослених , 
➢ Накнаде за превоз на посао и са посла ,  
➢ Отпремнина радника у пензију  
➢ Топли оброк раника  
➢ Регрес ,  
➢ Јубиларне награде  
➢ Трошкови дневница служебних путвања  
➢ Расходи палта за вријеме боловања  
➢ Помоћ у случају смрти или теђе болести  
➢ Једнократне помоћи запосленим радницима 
 

Из табеле се јасно види да су расходи за лична примања запослених   у односу на буџет 
за 2021.годину већи за 1.24  % или за 14.734,00 КМ . Повећања се односе на лична 
примања која се односе на отпремнину у пензију за  радника у износу од 11.350,00  КМ 
,  као и повећање средстава по колективном уговору за лијечење тећих болести и 
дуготрајног лијечења истих у износу од 3.902,00 КМ и смањење расхода 518,00 КМ 
потребних за трошкове службених путовања радника на посао и са посла    . Разлог 
умањења је смањен једног радника који је користио превоз код доласка на посао и са 
посла . На обрачунате плате и накнаде обрачунате су обавезе и то :  

➢ Порез на лична примања      10,0 % , 
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➢ Допринос за ПИО                    18,5 %  
➢ Допринос за задравство         12,0 %  
➢ Допринос од незапослности    0,8 %  
➢ Допринос за дјечију заштиту   1,7 %  

 
 

Порези и доприноси на остала лична примања  
 
Ово смо већ дјеломично објаснили у предходном поглављу ,али је битно да је ова 
категорија расхода обухвата обавезе према личним примањима радника .   
 
Овдје треба истаћи да се у ови трошкови у ствари трошкови за превиз радника на посао 
и са посла , топли оброк запослених , регрес , отпремнине у пензију , јубиларне награде 
, , помоћ у случају смрти члана породичног домаћинства , тешке болести и 
једнократних помоћи запосленим . И наравно на све опорезива давања је обрачунат 
порез и доприноси по закону о пореизма и доприносиму у Републици Српској .   
 
Трошкови материјала и услуга  
 

конто Опис прихода план 2021.г. Ребаланс  2021 % у односу на 
2021 

1 2 3 4 5 

412100 Расходи по основу закупа  0,00 0,00 0,00 

412200 Утрошак елект. енер. и комун услуге  72.408,00 73.908,00 122,79 

412300 Расходи за режијски материјал 19.675,00 24.159,00 100,68 

412400 Расходи матер за посеб. намјене 16.751,00 6.751,00 40,30 

412500 Расходи за текуће одржавање  53.052,00 58.052,00 109,42 

412600 Расходи по основу путо. и смјештај 27.086,00 28.386,00 104,80 

412700 Расходи за стручне услуге  70.103,00 82.416,00 117,56 

412800 Услуге одржавања јавних површина  73.113,00 74.113,00 101,37 

412900 Остале непоменуте услуге  121.352,00 111.419,00 91,81 

 УКУПНО :  453.540,00 459.204,00 101,25 

 
Ова категорија расхода у ребалансу буџета за 2021.годину је већа  од плана буџета за 
2021.годину за износ од 5.664,00 КМ или за 1,05 % . Одређене категорије ових прихода 
су повећанје , али неке су доживјеле своје смањење. Сва повећања и сва смњења 
рађена су по принципу слободне процјене . Укупна повећања на овим позицијама су 
38.093,00  КМ , док је дио расхода за робе и услуге доживио смањење у износу од 
32.429,00 КМ . 
 

 
 
 

Расходи финасирања  
 

конто Опис прихода план  2021.г. ребаланс 2021 % од плана 
2021 

1 2 3 4 5 

413300 Расходи за камате по дугорочном 
кредиту 

0,00 5.000,00 0,00 
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 УКУПНО :  0,00 5.000,00 0,00 

Разлика од плана буџета за 2021.годину је то што смо добили дугорочни кредит за 
изградњу зграде општине и у овој години треба да код грејс периода измиримо своје 
обавезе за камате у износу  5.000,00 КМ .  
 
Субвенција  
 

конто Опис прихода план  2021.г. ребаланс 2021 % од плана 
2021 

1 2 3 4 5 

414110 Субвенција комуналном пред 0,00 0,00 0,00 

     

     

 УКУПНО :  0,00 0,00 0,00 

Субвенције није било ни у буџету за 2021.годину нити ће бити ни  у ребаасну 
2021.године . 
 
Грантови  
 

конто Опис прихода план  2021.г. ребаланс 2021 % од 2021 
1 2 3 4 5 

415211 Дознаке политичким партијама  6.000,00 6.000,00 100,00 

415212 Дознаке хуманитарним оргнаизациј. 22.000,00 22.000,00 110,00 

415213 Грант спортским и омладинским орг. 20.000,00 20.000,00 100,00 

415214 Грант вјерским заједницама 8.000,00 8.000,00 100,00 

415215 Грант удруж. бораца , инвал. избјегл. 9.000,00 13.000,00 144,44 

415216 Грант организацијама 15.807,00 15.807,00 100,00 

415217 Грант образовање , наука , култура 50.000,00 60.000,00 120,00 

415219 Остали грантови  10.700,00 107000,00 100,00 

415230 Капит. грантови непроф. субјектима  0,00 0,00 0,00 

 УКУПНО :  141.507,00 155.507,00 109.89 

 
Ова средства се дозначују невладиним организацијама и удружењима грађана од 
интереса за општину и дојељују се путем јавног конкурса . Висина средстава за ову 
намјену је већа од основног плана за 2021.годину за 14.000,00 К  а односи се на 
повећање 10.000,00 КМ за образовање и културу и 4.000,00 за удружења борачке 
популације , избјеглица и инвалида . 
Дознаке на име социјално угрпженог становништва 

конто Опис прихода план 2021.г. Ребаланс  2021 % од 2021 
1 2 3 4 5 

416111 Стална новчана помоћ соц угрож. 19.174,00 19.174,00 100,00 

416112 Додатак за пом и његу другод лица 135.130,00 135.130,00 100,00 

416113 Помоћ за оспособ за рад  47.703,00 54.703,00 114,67 

416114 Једнократне новчане помоћи  10.200,00 10.200,00 100,00 

416118 Помоћ у натури штићеницима  0,00 0,00 0,00 

416119 Остале помоћи штић. у установама  1.632,00 1.632,00 100,00 

416124 Стипендије  32.000,00 32.000,00 100,00 

416122 Личне инвалиднине  41.830,00 43.830,00 104,78 

416319 Здравств.  осигурање соц угрожених 14.078,00 14.078,00 100,00 

 УКУПНО :  301.747,00 310.747,00 102,98 
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Укупни расходи за социјално угрожене у ребалансу 2021.гоину се предвиђају у износу 

од 310.747,00  КМ или за 2,98 % већи него у буџету за 2021.години или за 9.000,00 КМ  

.  

 

У 2021.године предвиђа  се следећи трошкови у војој категорији расхода : 

  

416111 – сталне новч пом. 11 корис мјесечно 1.347,79 КМ x 12 мјес....... =  18.270,00 КМ  

                                                2 нова корис мјес   250,00 КМ x 12 мјес .......=       904,48 КМ 

                                                                         УКУПНО :  .................................19.174,48  

КМ 

 

416112 – туђа њега и помоћ I категорија  29 кор x 190,00 КМ x 12 мјес ....= 66.120,00 

КМ 

                                               II категорија  60 кор x   95,85 КМ x 12 мјес....=  69.010,00 

КМ 

                                                                         УКУПНО : .................................135.130,00 

КМ 

 

416113 – смјештај у установу 7 корис.  мјесечно 4.558,57 КМ x 12 мјес....=  54.702,84 

КМ                

                                                                      УКУПНО : ..................................=  54.702,84 

КМ 

 

416114 – једнократне новчене помоћи ..102  кор x 100,00 КМ...................  = 10.200,00 

КМ 

   

416119 – личне потребе штићеника 2 кор x 34,00 КМ x 12 мјес.................=       816,00 КМ 

                         повећање очекивано 2 кор x 34,00 КМ x 12 мјес ................=       816,00 КМ 

                                                                         УКУПНО : ...............................=    1.632,00 

КМ 

 

416124 – стипендије .........................................................................................= 32.000,00 

КМ 

                14 стипендиста x 10 мјесеци x 100,00 КМ....  =14.000,00 КМ 

                20 стипендија   х   9 мјесеци  х 100,00 КМ     =18.000,00 КМ  

 

416319 – здрав.осиг. со цијално угрожених ..16 кор x 65,18 КМ x 12 мјес.= 12.514,56 

КМ 

                                                        нова               2 кор x 65,18 КМ x 12 мјес..=  1.564,32 

КМ 

                                                                           УКУПНО  : ................................14.078,88 

КМ 

 

416121 – личне инвалиднине 28 корисника x 120,00 КМ x 12 мјес ...........= 40.320,00 КМ 

                                        2 корисник х 146,25 КМ = 292,50 х 12 мјесеци      =  3.510,00 КМ 

                                                                            УКУПНО :.............................= 43.830,00 КМ 

РАСХОДИ ЗА ФIНАНСIРАЊЕ СОЦИЈАЛ. УГРОЖНИХ ОСОБА  310.747,00 КМ 

Трансфери унутар и између власти  

 
конто Опис прихода план 2021.г. ребаланс 2021 % од 2021 

1 2 3 4 5 
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487200 Трансфери ентитета  600,00 600,00 100,00 

487300 Трансфери једин. локалне власти 600,00 600,00 100,00 

487400 Трансфери обав. здраственог осигур. 600,00 600,00 100,00 

     

 Укупно  1.800,00 1.800,00 100,00 

 

 

 

Iздаци за нефинансијку имовину  
 

конто Опис прихода План 
2021.г. 

ребаланс 
2021 

% од 
2021 

1 2 3 4 5 

511120 Iздаци за припављање пословни објекатаи простора 100.000,00 300.000,00 300,00 

511130 Iздаци за изградњу и прибављ.   собраћајних објеката  180.000,00 170.000,00 94,44 

511190 Iздаци за изград. и прибав. плино , водовода , канализ. 6.059,00 101.780,00 1.679,82 

511220 Iздаци за ивест одрж. посл објеката 0,00 0,00 0,00 

511230 Iздаци за инвестиционо одрж остали објеката  0,00 0,00 0,00 

511310 Iздаци за набавку превозни средстава  0,00 7.000,00 0,00 

511320 Iздаци за набавку канц опреме , алата и инвентара 2.000,00 59.381,00 2.969,05 

511330 Iздаци за набавку рачунара 7.700,00 9.200,00 119,48 

511340 Iздаци за набавку грејне , расхладне и заштит. опреме  2.912,00 2.912,00 100,00 

511430 Ивестиционо одржавање комуникационе опреме 500,00 500,00 100,00 

 Укупно : 299.171,00 650.773,00 217,53 

 
Средства за капитална улагања или за набавку и изградњу нефинансијке имовине у 
Плану ребаланса буџета су већи у односу на план буџета за 2021.годину за 117,53 % или 
за 351.602,00 КМ .  
То се односи на повећање средстава за изградњу зграде општине 200.000,00 КМ , 
повећање за израду водовода у МЗ Језеро , улагање у канализациону мержу 25.000,00 
КМ, санацију путеве у Ромском насељу 13.000,00 КМ санирање пута у МЗ Јошава – пут 
према гробљу и још неки капитални пријекти сто у прилогу има тачно по природи 
издатака појединачно дата информација .  
 
Рзерва  
 

конто Опис прихода план 2021.г. Ребаланс  2021 % под 2021 
1 2 3 4 5 

 Резерва  5.400,00 5.400,00 100,00 

     

 УКУПНО  5.400,00 5.400,00 100,00 

Резерва  не прелази законску одредбу да је она до 1,5 % планираних прихода за 
фискалну годину . Код нас је планирана резерва 5.400,00 што је у складу са прописима , 
односно са Законом о буџетском систему Републике Српске . 
 
 
 
РЕКАПIТУЛАЦIЈА УКУПНIХ РАСХОДА 

конто Опис прихода План  2021.г. Ребаланс 2021 % од 2021 
1 2 3 4 5 

411000 Расходи за лична примања  1.188.448,00 1.203.182,00 101,24 
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412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 453.540,00 459.204,00 101,25 

413000 Расходи финансирања  0,0 5.000,00 0,00 

414000 Субвенција  0,00 0,00 0,00 

415000 Грантови  141.507,00 155.507,00 109,89 

416000 Дознаке на име соц заштите  301.747,00 310.747,00 102,98 

487000 Трансфери између и унутар власти 1.800,00 1.800,00 100,00 

510000 Iздаци за нефинансијку имовину  299.171,00 650.773,00 217,53 

 Резерва  5.400,00 5.400,00 100,00 

 УКУПНО  2.391.613,00 2.791.613,00 116,73 

 

Укупни буџетски расходи и издаци у ребалансу  буџета за 2021.годину су већи у 
односу на буџет у 2021.године  за 400.000,00 КМ или за 16,73 % . Ово повећање се у 
највећем свом дијелу односи на издатке за нефинансијку имовину , а за већи дио те 
имовине су познати приходи . Ово доказује да смо одговорно приступили изради 
приједлога  ребаланса Буџета за 2021.годину.  
 
Вјерујемо да је наша пројекција  ребаланса  буџета општине Вукосавље коректна и 
базирана на чињеницама , али и на могућностима , те се искрено надамо да ће се и 
остварити у свом изворном приједлогу .  
 
 
 
 
 

  

план буџета 

2021 повећање смањење 

ребаланс  

2021 

% од 

2021 

O1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  1.878.071,00 400.000,00  2.278.071,00  

O2 ОДБРАНА       

O3 ЈАВНI РЕД I СIГУРНОСТ       

O4 ЕКОНОМСКI ПОСЛОВI       

O5 ЗАШТIТА ЖIВОТНЕ СРЕДIНЕ       

O6 СТАМБЕНI I ЗАЈЕДНIЧКI ПОСЛОВI       



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

33 
 

ФУНКЦIОНАЛНА МЕТОДА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДIНУ 
 
 
 
И из ове табеле се види да су најзначајније повећање расходаналази управо у 
функцији измирења обавезе према социјално угроженом становништву . 
 
 
 
       ОБРАДIО :                                                                                    НАЧЕЛНIК ОПШТIНЕ  
Здравко Ђурић , мастер-екон.                                               Борислав Ракић , мастер екон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O7 ЗДРАВСТВО 29.885,00   29.885,00  

O8 РЕКРЕАЦIЈА , КУЛТУРА I РЕЛIГIЈА  29.100,00   29.100,00  

O9 ОБРАЗОВАЊЕ  44.938,00   44.938,00  

10 СОЦIЈАЛНА ЗАШТIТА  404.219,00   404.219,00  

 11 

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА I ФIНАНСIРАЊЕ 

(ОСТАЛО)  5.400,00   5.400,00  

  УКУПНО : 2.391.613,00 400.000,00  2.791.613,00  
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Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Скупштина општине  

Вукосавље 

 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Skupština opštine 

 Vukosavlje 

 
 
  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-57-5/21 

Datum: 30.9.2021.godine 

 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje) Broj 

6/17), a nakon razmatranja Izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Vukosavlje za period 

01.01.-31.12.2020.godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 

30.9.2021.godine donijela je 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU PLANA OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH IZVJEŠTAJEM 

O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPŠTINE VUKOSAVLJE ZA PERIOD 01.01.-

31.12.2020.GODINE 

I 

Usvaja se Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja 

opštine Vukosavlje za period 01.01.-31.12.2020.godine 

II 

Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Vukosavlje za period 01.01.-

31.12.2020.godine i Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih izvještajem o reviziji finansijskih 

izvještaja opštine Vukosavlje za period 01.01.-31.12.2020.godine iz tačke I čini sastavni dio ovog 

Zaključka. 

    III 

Ovlašćuje se načelnik opštine da oformi Komisiju koja će pratiti otklanjanje pomenutih 

nepravilnosti i o istom sačiniti Izvještaj koji će biti obrazložen pred Skupštinom opštine Vukosavlje. 

IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

 

         PREDSJEDNIK 

          Nihad Bahić, s.r. 

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ  

ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.20220.ГОДИНЕ 

 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у саставу :  

1. Тубић Сњежана  

2. Љиљана Топић 

 

Ревизија је исказала следеће мишљење :  

„ Извршили смо ревизију Консолидованих финансијских извјештаја Општине 

Вукосавље који обухвата :  

 Биланс стања на дан 31.12.2020.године ;  

 Биланс успјеха , 

 Извјештај о промјенама нето имовине , 

 Биланс новчаних токова готовине , 

 Периодични извјештаји о извршењу буџета , 

 Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима за годину 

која се завршава на тај дан .  

 

Ревизијом су обухватили преглед значајних трансакција , објашњавајући напомене уз 

финансијске извјештаје и примјени рачуноводствених политика у ревидиранонм 

периоду.  

 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 

Консолидовани годишњи финансијки извјештај Општине Вукосавље  истинито и 

објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијко стање имовине  и 

обавеза на дан 31.12.2020.године и извршење буџета за годину која се завршава на тај 

дан „ у складу са прописаним оквиром финасијског извјештавања . “ 

 

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА  

 

1. Препоруке везане за финансијске извјештаје  

Препоручује се начелнку општине да обезбједи :  

 

1.1. да се  попис  имовине  и  обавеза врши  у  складу са  одредбама  

Правилника   

о начину и роковима вршења пописа  и  усклађивања  књиговодственог 

стања са стварним  стањем имовине и обавеза.  

 

Односи се на попис имовине и обавза на дан 31.12.2020.године . основна 

примједба се односи на упоредне податке исказаних стања у 

књиговодству и стања извршено пописом пописних комисија. То значи да 

су позтиције исказане у попису тачне и у складу са извршеним пописом јер 

није било разлика између пописа и књиговодствених стања. Ова препорука 

је једноставна за исправку јер само од званичног нашег партнера 

ИТИНЕРИС треба захтјевати да нам направи образац како то прописује 

Правилник о попису и роковима предвиђених за попис .  
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1.2.  Да се врши консолидација ентитета јавног сектора који нису буџетски 

корисници  у   складу   са    чланом   123.  Правилника  о  рачуноводству,   

рачуноводственом  политиком  и рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике . 

 

Ово се односи на укалкулисани капитал контролисаних ентитета и то 

Еко чистоћа и Центар за културу. Исправка ће лако моћи да уради тако 

што ће се у консолидовани биланс додати капитал ова два ентитета. 

Истини за вољу то се никако не смије укњижити у наше бруто билансе 

него само укључити у финансијке извјештаје уз напомену у нотама уз 

финансисјке извјештаје . 

 

1.3. Исказивање прихода од закупа и ренте у складу са чланом 130. Правилника 

о буџетским класификацијама, садржини  рачуна и примјени контног плана 

за буџетске кориснике и параграфима 5,7, и 9. МРС-ЈС 19- Приходи из 

транскација  

 

Односи се на обрачун закупа у износу од 4.356,00 КМ за кориштење 

финансијке имовине куће здравља по склопљеном уговору о закупу зграде 

куће здравља . 

 

1.4. Класификацију субвенција нефинансијким субјектима, стипендија и 

грантова у земљи, издатак за финансијску имовину и осталих издатака из 

трансакција између или унутар јединица власти и осталих краткорочних 

потраживања и потраживања по основу трансфера од других јединица 

власти у складу са чланом 94, 95, 96, 114. Тачка (5), 119, 68 , став ( 9 ) и 71. 

Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 

контног плана за буџетске кориснике .  

 

Односи се на износ 4001 КМ за боловање радника јер у контном плану је 

исказано на платама а није на намјенском конту за боловање раника. Ово 

не мјења пословни резултат него само правилну буџетску класификацију. 

Такође и износ 9.687,00 КМ  позајмица није вођена на контима групе 

дугорочних краткорочних кредита јер се очекивало да ова средства буду 

на вријеме враћена јер тако пише и у уговору који смо потписали за дату 

позајмицу. Међутим она је пренешена у другу годину и требало је то 

прекњижити како треба.  

 

1.5. Евидентирање пореских потраживања на начин прописан Упуством о 

примјени МРС –ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису трансакција 

размјене ( порези и доприноси ).  

 

Овај проблем и није некакакв проблем јер ове приходе и расходе вршимо по 

начину и упутству које нам је доставила Пореска управа и ријетки смо 

који књиже ове позиције. Међутим никада нико нам није дао ни упутство 

нити усмено рекао да се ова салда из ових књижења на крају године 

сторнирају тако да изгубе комплетан свој смисао било какавог књижења.  

Осим овога ми смо књижили приход од фонда за запошљавање за 

приправнике у укупном износу дуга фонда у износу од 13.200 а требало је 

књижити само оно што доспијева у овој години а остало на дугорочна 
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потражања. То се исто односи на потраживања за социјалне помоћи у 

иизносу од 12.609 КМ , 30.000 за пут у МЗ Јакеш. Средства дошла у 

прошлој години а књижена у 2020.години иако није посао урађен требало 

је ићи на дугорочна потраживања. Ово се исто односи и на потраживања 

за неразвијене 47.200 КМ .  

 

1.6. Да се инмовина дата у закуп класификује као инвестициона имовина у 

складу са чланом 29.Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим процјенама за  буџетске кориснике и 

зхтјевима МРС-ЈС 16 – Инвестициона имовина ( параграф 7,20,и 26 ) и  

 

Укупна вриједност зграде куће здравља требало је умјесто на 

нефинансијској имовини књижити на на инвестициона имовина, а требало 

је на дугорочна разграничења прихода од давања у закуп објекта у износу 

од 483.747 КМ иако је код нас тај износ 401.824 КМ јер нисмо добили 

улагања од стране куће здравља у објекат у висини 67.766,00 КМ 

разграничени приходи од давања у закуп објекта, финансијски резултат 

прошле године од 9.801,0 КМ и приходи од закупа и ренте у износу од 4.356 

КМ јер општина Вукосавље није евидентирала као инвестициону имовину 

у власништву објекта Амбуланта породичне медицине дата у 

вишегодишњи закуп, улагања у инвестициону имовину по основу извршених 

радова компензованих средствима од закупнине, што није у складу са 

параграфима предвиђеним у препорууци.  

 

1.7. Да се у напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све неопходне 

информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 

извјештавању буџетских корисника и захтјевом МРС-ЈС 1- презентација 

финансијских извјештаја и других релевантних стандарда .  

 

Ноте уз финансијске извјештаје увијек су на удару критика. Овај пут из 

разлога што нисмо објелоданили управо оно што они приговарају а за што 

већину и нисмо знали .  

 

2. Препоруке везане за усклађеност   

Препоручује се начелнику Општине да обезбједи :  

 

2.1. Доношење плана запошљававња у складу са чланом 64. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

. 

  

2.2. Да се приликом провођења поступака јавних набавки поштује члан 70. 

Став (6) Закона о јавним набавкама , односно члан 15. Упуства за припрему 

модела тендерске документације и понуда.  

 

3. Препоручује се Скупштини Општине да обезбједи да се :  

 

3.1. Донесу интерна акта сходно одредбама Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске . 
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Начелник општине Вукосавље у сарадњи са надлежним Одјељењима анализирао је дате 

препоруке и утврдио је одређен план активности око отклањања неправилности из 

датих препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске .  

 

Када буду отклоњене неправилности општина ће сачинити и извјештај о отклоњеним 

неправилностима и доставити га и Скупштини Општине и Ревизи јавног сектора 

Републике Српске .  

 

 

Вукосавље ,  

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК  

 Борислав Ракић , мастер екон.  
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П Л А Н 

ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ ИЗВЈЕШАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ ЗА  ПЕРИОД 01.01. 

ДО 31.12.2020.ГОДИНЕ 

 

 

 

Вукосавље , 
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РЕПУБЛИКА       СРПСКА  

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ  

-Начелник општине  

 

Број : 02/1-40-___/21 

Датум :____.09.2021.године  

 

ПЛАН ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У ИЗВЈЕШТАЈУ О 

РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020.године 

 

 
Р/б

р 

ТАЧКА 

ИЗВЈЕШТ

- АЈА О 

РЕВИЗИЈ

И 

СТАЊЕ У 

2020.ГОДИНИ ПО 

НАЛАЗУ 

РЕВИЗИЈЕ 

ОПИС  

НЕПРАВИЛНОСТ

И  

РОК НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТ

И 

Поступак 

исправке 

неправилност

и  

  Препоруке 
везане за 

финансијске 
извјештаје 

    

1. Наведено 

под 

тачком 3 

извјештаја  

да се попис 
имовине и обавеза 
врши у складу са 
oдредбама 
Правилника о 
начину и роковима 
вршења пописа и 
усклађивања 
књиговодственог 
стања са стварним 
стањем имовине и 
обавеза, 
 

Попис имовине и 
обавеза са 
стањем на дан 
31.12.2020. 
године Општина 
Вукосавље није 
извршила у 
складу са 
одредбама 
Правилника о 
начину и 
роковима 
вршења пописа и 
усклађивања 
књиговодственог 
са стварним 
стањем имовине 
и обавеза јер 
нису сачињене 
пописне листе и 
није извршен 
попис 
финансијскe 
имовинe, 
нефинансијскe 
имовинe у 
текућим 
средствима, 
обавезa и 
разграничења. 
Пописом није 
обухваћен пренос 
података о 
стањима имовине 
и обавеза са 
документације 
која одражава 
екстерну потврду 
стања и нису 
утврђене 
вриједносне 
разлике између 
књиговодственог 
и стварног стања 
пописане 
финансијске 
имовине и 

31.12.2021.го

д 

ОДЈЕЉЕЉЊЕ 

ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 

Обезбједити 

пописне листе 

које садрже све 

потребне 

информације 

које захтјева 

Правилник о 

попису имоивне 

и обавеза на дан 

31.12. Такође 

обезбиједити 

код свих 

пописних 

комисија да се 

њихви 

извјештаји 

достављају на 

начин како то 

захтјева 

Правилник о 

попису имовине 

и обавеза са 

свим потребним 

информацијама 

.  
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обавеза. 
Извјештај о 
попису не садржи 
упоредне 
прегледе 
стварног и 
књиговодственог 
стања пописане 
имовине и 
обавеза, односно 
преглед 
количинских 
(стална 
средства) и 
вриједносних 
разлика између 
стварног и 
књиговодственог 
стања. 

 

2. Наведено 

под 

тачком 6. 

Извјештај

а  

да се врши 
консолидација 
ентитета јавног 
сектора који нису 
буџетски корисници 
у складу са чланом 
123. Правилника о 
рачуноводству, 
рачуноводственим 
политикама и 
рачуноводственим 
процјенама за 
буџетске кориснике, 

 

Општина није 
извршила 
укључивање 
ентитета под 
њеном контролом 
(ЈУ Центар за 
културу Вукосавље 
и ЈП „Еко-чистоћа“ 
д.о.о. Вукосавље, 
чији је оснивач) 
додавањем нето 
имовине/капитала 
из његовог 
биланса стања у 
консолидовани 
биланс стања 
Општине (тачке 
6.3.1.2. и 6.3.3. 
извјештаја) у 
складу са чланом 
123. Правилника о 
рачуноводству, 
рачуноводственим 
политикама и 
рачуноводственим 
процјенама за 
буџетске 
кориснике 
(''Службени 
гласник Републике 
Српске'', број 
115/17 и 118/18) и 
чланом 49. став 4. 
Правилника о 
финансијском 
извјештавању 
буџетских 
корисника. 

Према члану 30. 
Закона о 
фискалној 
одговорности у 
Републици Српској 
(''Службени гласник 
Републике 
Српске'', број 94/15 
и 62/18) Општина 
је сачинила 
измијењени План 
измирења обавеза 
пренесених из 
претходног 
периода на основу 
препорука 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Ова обавеза се 

не односи на 

бруто билансе 

које издаје 

општински 

орган управе 

него се у 

финансијске 

извјештаје 

укључују 

капитали  

Центра за 

културу и Еко 

чистоће . Ово 

све објавити у 

Нотмама да се 

види разлика 

брутобилансе и 

Финансијких 

извјештаја  

Једино е у бруто 

биланси 

укључује 

оснивачки улог 

Центра за 

културу у 

износу 2.000,00 

КМ књижењем 

на контима 113 

/311  
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Фискалног савјета 
Републике Српске. 
 

3. Наведено 

под 

тачком 

6.1.1.1. 

извјештаја  

исказивање 
прихода од 
закупа и ренте у 
складу са 
чланом 130. 
Правилника о 
буџетским 
класификацијам
а, садржини 
рачуна и 
примјени контног 
плана за 
буџетске 
кориснике и 
параграфима 5, 
7. и 9. МРС – ЈС 
19 – Приходи из 
трансакција 
размјене, 
 

Приходи од закупа и 
ренте су исказани 
мање у износу од 
4.356 КМ јер 
Општина Вукосавље 
није исказала 
приходе по основу 
закупа Амбуланте 
породичне медицине, 
што није у складу са 
чланом 130. 
Правилника о 
буџетским 
класификацијама, 
садржини рачуна и 
примјени контног 
плана за буџетске 
кориснике и 
параграфима 5, 

1, и 9 МРС–ЈС 19 – 

Приход из 

трансакција 

размјене. 

 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Потребно је да 

се потребна 

документација 

достави на 

књижење а 

налазе се у 

другим 

одјељењима . У 

питању су 

уговори о 

начину 

кориштења 

простора у 

којем се налази 

Амбуланта 

породичне 

медицине . По 

добијању 

документације 

књиговодство 

ће извршити 

књижења , 

додатног 

улагања у 

амбуланту као и 

књижење 

амортизације за 

кориштено 

вријеме и 

обтрачун и 

књижење 

закупнине како 

то налаже 

ревизија .  

4. Наведено у 

тачки 

6.1.2.2. 

извјештаја  

класификацију 
субвенција 
нефинансијским 
субјектима, 
стипендија и 
грантова у земљи, 
издатака за 
финансијску 
имовину и осталих 
издатака из 
трансакција између 
или унутар 
јединица власти и 
осталих 
краткорочних 
потраживања и 
потраживања по 
основу трансфера 
од других јединица 
власти у складу са 
чланом 94, 95, 96, 
114. тачка (5), 119, 
68. став (9) и 71. 
Правилника о 
буџетским 
класификацијама, 
садржини рачуна и 
примјени контног 
плана за буџетске 
кориснике, 

Издаци за 
финансијску 
имовину по основу 
датих зајмова и 
остали издаци из 
трансакција са 
другим 
јединицама власти 
по основу 
рефундација 
боловања су 
потцијењени у 
износима од 9.687 
КМ, односно 4.001 
КМ јер Општина 
Вукосавље није 
извршила 
евидентирање 
истих, што није у 
складу са чланом 
114. тачка (5) и 
119. Правилника о 
буџетским 
класификацијама, 
садржини рачуна и 
примјени контног 
плана за буџетске 
кориснике. 
 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Потребноје да се 

ове двије ставке 

на дан 

31.12.2021.годин

е пренесу на 

дугорочна 

потраћивања , а 

у 2021.години да 

се поново 

пренесу на 

краткорочна 

потраживања . 

Потраживање 

за боловање је и 

наплачено у 

2021.години 

чиме је 

дјеломично већ 

исправљена 

препорука .    
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5. Наведено 

под 

тачком 

6.3.1.1. 

извјештаја 

евидентирање 
пореских 
потраживања на 
начин прописан 
Упутством о 
примјени МРС-ЈС 23 
– Приходи од 
трансакција које 
нису трансакције 
размјене (порези и 
преноси), 
 

Краткорочна 
потраживања 
исказана су у нето 
износу од 199.669 КМ 
(бруто вриједност у 
износу од 671.828 КМ 
и исправка 
вриједности у износу 
од 472.159 КМ), а 
највећим дијелом их 
чине потраживања за 
ненаплаћене порезе, 
доприносе и 
непореске приходе у 
нето износу од 
168.460 КМ, остала 
краткорочна 
потраживања у нето 
износу од 25.166 КМ 
по основу датог 
аванса и 
потраживања по 
другим финансијским 
приходима у износу 
од 4.694 КМ по 
Уговору о гранту 
између Савјета 
Европе и општине 
Вукосавље из 2019. 
Године. 

Потраживања за 
ненаплаћене порезе, 
доприносе и 
непореске приходе се 
односе нa главницу и 
камату евидентиране 
према Извјештају из 
јединствене пореске 
евиденције о 
пријављеним и 
уплаћеним порезима 
и доприносима за 
период 01.01- 
31.12.2020. године 
Пореске управе 
Републике Српске. 
Наведена 
потраживања се 
евидентирају на 
основу Правилника о 
систему пореског 
књиговодства у 
Републици Српској и 
Упутства о примјени 
МРС – ЈС 23 – 
Приходи од 
трансакција које нису 
трансакције размјене 
(порези и преноси). 
По налазу ревизије 
прецијењена су у 
најмањем износу од 
147.066 КМ за колико 
је прецијењен и 
финансијски 
резултат ранијих 
година због грешке у 
евиденитирању 
корекције почетних 
стања и исказивању 
ефеката преко 
финансијског 
резултата ранијих 
година. 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Ова 

потраживања су 

добро књижена 

али се по 

упуству ове 

ревизије она 

требају на крају 

године 

затворити , 

односно да не 

посотоје у 

билансима .  
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Коригована 
потраживања за 
ненаплаћене порезе, 
доприносе и 
непореске приходе у 
износу од 472.159 
КМ су по налазу 
ревизије 
прецијењена у 
најмањем износу од 
465.554 КМ, jer није 
извршена анализа 
ових потраживања и 
иста нису усклађена 
са подацима из 
Извјештаја из 
јединствене пореске 
евиденције о 
пријављеним и 
уплаћеним порезима 
и доприносима за 
период 01.01-
31.12.2020. године, 
што није у складу са 
чланом 68. Став (5) 
Правилника о 
буџетским 
класификацијама, 
садржини рачуна и 
примјени контног 
плана за буџетске 
кориснике. 

6. Наведено у 

тачци 

6.3.1.2. 

извјештаја  

да се имовина 
дата под закуп 
класификује као 
инвестициона 
имовина у складу 
са чланом 29. 
Правилника о 
рачуноводству, 
рачуноводственим 
политикама и 
рачуноводственим 
процјенама за 
буџетске кориснике 
и захтјевима МРС-
ЈС 16 – 
Инвестициона 
имовина 
(параграфи 7, 20. И 
26) и 
 

Вриједност зграда 
и објеката је 
прецијењена у 
најмањем износу 
од 401.824 КМ, а 
потцијењени су 
инвестициона 
имовина у 
власништву од 
483.747 КМ, 
дугорочно 
разграничени 
приходи од 
давања  у закуп 
објеката од  
67.766 КМ, 
финансијски 
резултат ранијих 
година од 9.801 КМ 
и приходи од 
закупа и ренте у 
износу од 4.356 КМ, 
јер Општина 
Вукосавље није 
евидентирала као 
инвестициону 
имовину у 
власништву 
објекат Амбуланта 
породичне 
медицине дат у 
вишегодишњи 
закуп, улагања у 
инвестициону 
имовину по основу 
извршених радова 
компензованих 
средствима од 
закупнине, што 
није у складу са 
параграфима 7, 20. 
И 26. МРС-ЈС 16 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Ово 

подразумјева да 

се имаовина 

дата на 

кориштење ( 

амбуланта 

породичне 

медецине ) њена 

вриједност води 

као 

инвестициона 

имовина и да се 

у скалду са 

документацијим 

прокњиже  

амортизација на 

дио вриједности 

имовине која се 

води 

каоповећање 

вриједности 

(улагање Куће 

здравља ) и 

књижење 

закупнине на 

тај простор по 

уговору о 

кориштењу 

простора. 
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– 

Инвестицион

а имовина. 

7. Наведено у 

тачки 6.5 и 

6.7. 

извјештаја  

да се у Напоменама 
уз финансијске 
извјештаје 
објелодањују све 
неопходне 
информације у 
складу са чланом 
46. Правилника о 
финансијском 
извјештавању 
буџетских 
корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 
1 – Презентација 
финансијских 
извјештаја и других 
релевантних 
стандарда. 
 

Општина 
Вукосавље у 
Напоменама уз 
финансијске 
извјештаје није 
објелоданила 
информације 
везaне за сталност 
пословања према 
захтјевима МРС-
ЈС 1 – 
Презентација 
финансијских 
извјештаја. 

Такође, Напомене 
уз финансијске 
извјештаје 
Општине 
Вукосавље не 
садрже све 
потребне 
информације у 
складу са чланом 
46. Правилника о 
финансијском 
извјештавању 
буџетских 
корисника и нису 
објелодањене 
додатне 
информације 
према захтјевима 
МРС-ЈС 1 – 
Презентација 
финансијских 
извјештаја. 

31.12.2021.го

д  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  

Обезбједити да 

се све што је 

потребно 

искаже у нотама 

и да нема 

никаквих 

нејасноца око 

објелодањивањ

а позиција у 

билансима и 

финансијким 

извјештајима .  

  

Препоручује се 
начелнику 
Општине да 
обезбиједи: 

 

    

8.  доношење плана 
запошљавања у 
складу са чланом 64. 
Закона о 
службеницима и 
намјештеницима у 
органима јединица 
локалне самоуправе 

 31.12. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ 

УПРАВУ 

 Доношење 

плана 

запошљавања 

по члану 64. 

Зкона о 
службеницима и 
намјештеницим
а у органима 
јединица 
локалне 
самоуправе 

9.  
да се приликом 
провођења 
поступака јавних 
набавки поштујe 
члан 70. Став (6) 
Закона о јавним 
набавкама, 
односно члан 15. 
Упутства за 
припрему модела 
тендерске 
документације и 
понуда. 
 

Утврђена су 
одступања у 
примјени Закона 
о јавним 
набавкама 
(„Службени 
гласник 
Републике 
Српске“, број 
38/14) и 
подзаконског 
акта код 
ревизијом 
обухваћених 
набавки и то: 
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- Општина на својој 
интернет страници 
није објавила 
Одлуку о избору 
најповољнијег 
понуђача, како је 
прописано чланом 
70. став 6) закона и 
- Записник о 
пријему понуда 
није сачињен што 
је обавеза према 
члану 15. Упутства 
за припрему 
модела тендерске 
документације и 
понуда (Службени 
гласник БиХ“, број 
90/14). 

  
Препоручује се 
Скупштини 
Општине да 
обезбиједи да 
се: 

 

    

10.  
донесу 
интерна акта 
сходно 
одредбама 
Закона о 
систему 
интерних    
финансијски
х контрола у 
јавном 
сектору 
Републике 
Српске. 
 

    

       

       

       

       

 

 

 

 

 

ИЗЈАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ РЕВИЗИЈЕ  

 

По мишљењу ревизије консолидовани финансијки извјештаји за кориснике буџета Општине Вукосавље осим за 

наведено у пасусу Основ за изражавања мишљења са резервом истинито и објективно приказују , у свим материјално 

значајним аспектима финансијско стање имовине и бавеза на дан 31.12.2020.године . Финансијски резултат и 

извршење буџета за годину за коју се завршава на тај дан у складу са прописаним оквиром финансијског 

извјештавања .  

Општина је у току 2020.године , осим за наведено у пасусу Основ за изражавање мишљења са резервом примјенила у 

свим материјално значајним аспектима законске и друге прописе ( у смислу захтјева ISA 250 )  

 

Вукосавље , 30.9.2021.године 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

НАЧЕЛНИК  

 Борислав Ракић , мастер екон.   

 

 



6.октобар 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____ Број 9 

47 
 

A K Т И   НАЧЕЛНИКА   О П Ш Т И Н Е 
 

 

 

На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 57. Статута општине Вукосавље 

(„Службени гласник општине Вукосавље“, број 6/17), Начелник општине Вукосавље, д 

о н о с и  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе Вукосавље 

 

Члан 1. 

 

(1) У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Вукосавље (,,Службени гласник општине Вукосавље“ број 4/17, 6/18, 
6/19, 12/19 i 1/21 и 7/21), ( даљем тексту: Правилник), у члану 13. став (1) тачка 
9. ,,Спремачица“ брише се.  

 
(2) У члану 13. став (1) тачка 10. ,,Кафе-куварица“  мијења се и допуњава тако да 

гласи  
 

10. Кафе-куварица  

 

Категорија: Намјештеник  

Опис послова:  

- врши припремање топлих и хладних напитака по налозима функционера и 
начелника одјељења,  

- врши послуживање кафа, сокова и других освјежавајућих напитака,  
- врши сервирање готових јела по налозима функционера и  начелника 

одјељења,   
- врши набавку намирница и обезбјеђује складиштење истих,  
- врши требовање материјала и средстава у вези послуживања, те води 

евиденцију о утрошеном материјалу, 
- одржава хигијену посуђа, прибора, уређаја и просторија за рад,  
- обавља послове уређења, постављање столова за одржавање сједница 

Скупштине, за пријеме у згради општине, као и ван зграде општине,  
- обавља неопходне послове одржавања хигијене просторија у 

административном објекту и ван њега у складу са налогом начелника одјељења 
и планом чишћења и одржавања,  

- пријављује уочене кварове, недостатке и насталу штету у просторијама које 
одржава,  

- врши и друге послове по налогу начелника одјељења.  
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Сложеност послова:  

Једноставни помоћни послови.  

Самосталност у раду:  

Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и налозима 

непосредног руководиоца  

Одговорност:  

Одговорна за квалитетну припрему топлих и хладних напитака, набавку  

намирница и инвентара, за свој рад одговара начелнику одјељења.  

Посебни услови за обављање:  

Средња стручна спрема у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 

занимање кувар.  

Број извршилаца:  

Један (1). 

(3) Досадашње тачке 11, 12, 13, 14. и 15. постају тачке 10, 11, 12, 13. и 14. 
 

Члан 3. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Вукосавље.  

 

         НАЧЕЛНИК 

 

        Борислав Ракић, мастер. екон. 

 

  

Број:02/1-12-6/21 

Датум: 24.09.2021. године 
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На основу члана 82. став (3)  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 57. Статута општине Вукосавље („Службени гласник 

општине Вукосавље“, број 6/17), Начелник општине Вукосавље, д о н о с и  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

о стипендирању редовних студената из Буџета општине Вукосавље 

 

Члан 1. 

 

Правилником о стипендирању редовних студената (у даљем тексту: Правилник), 

утврђују се критеријуми, начин и поступак додјеле општинских стипендија редовним 

студентима који имају пребивалиште на подручју општине Вукосавље као и међусобна 

права и обавезе даваоца и корисника стипендије.  

 

Члан 2. 

 

  Општинске стипендије додјељују се редовним студентима на факултетима а број 

стипендија, врсту факултета за сваку годину утврђује Општинска управа Вукосавље, 

надлежно Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (у даљем тексту: одјељење) 

на основу прикупљених података од различитих субјеката (мјесне заједнице, установе, 

невладине организације и сл.) 

 

Члан 3.  

(1) Средства за стипендије се планирају годишњим буџетом општине 

Вукосавље. 

(2) Појединачни износ стипендије утврђује начелник општине Вукосавље у 

складу са усвојеним годишњим буџетом, својом одлуком коју доноси на 

почетку сваке године.  

 

Члан 4. 

(1) Поступак додјеле стипендија, надлежно одјељење покреће у мјесецу 

септембру за текућу школску годину.  

(2) Надлежно одјељење предлаже структуру факултета као и укупан број 

стипендија које ће се додјелити за ту школску годину, на основу чега 

начелник општине расписује јавни конкурс за додјелу стипендија.  

(3) Исплату стипендија као и све друге финансијске послове у вези исплате 

стипендија обавља надлежно одјељење за финансије у Општинској управи 

Вукосавље. 

(4) Исплата стипендија врши се путем текућег рачуна студента. 
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Члан 5.  

 

(1) Право на стипендију имају студенти прве и виших година студија првог 

циклуса јавних високошколских установа. 

(2) Стипендија се додјељује за девет мјесеци у току године, за цијело вријеме 

студирања, под условом да студент редовно уписује годину за годином, а 

уколико обнови годину губи право на исплату стипендије.   

(3) Стипендија је неповратна.  

(4) Стипендија се не додјељује студентима који су апсолвенти односно за 

вријеме апсолвентског стажа.  

(5) Студент корисник стипендије не може да остварује право на стипендију из 

више извора финансирања, а ако оствари право на стипендију из другог 

извора финансирања односно од другог даваоца стипендије за вријеме 

кориштења стипендије од општине Вукосавље, дужан је обавјестити 

надлежно одјељење ради раскида уговора о стипендирању односно избору 

само једног извора финансирања.  

(6) Студент губи право на стипендију уколико прекине школовање о чему је 

дужан да обавјести надлежно одјељење, а евентуално исплаћени износ 

послије прекида школовања дужан је да врати даваоцу стипендије општини 

Вукосавље.  

(7) Студент губи право на стипендију и у следећим случајевима:  

а) ако прекине школовање, 

б) самовољно промјени студиј, одсјек или смјер за који је добио стипендију, 

в) уколико се утврди да је дао лажне податке приликом пријаве на јавни 

конкурс. 

(8) До раскида уговора неће доћи уколико корисник стипендије због оправданих 

разлога не заврши годину студија или оконча школовање, о чему 

обавјештава надлежно одјељење које утврђује оправданост разлога.  

 

Члан 6.  

(1) Стипендија се додјељује на основу јавног конкурса који расписује начелник 

општине. 

(2) Јавни конкурс се објављује на огласној табли и на веб страници општине 

Вукосавље и садржи услове за додјелу стипендија, број стипендија и 

структуру факултета, потребна документа, рок за подношење пријава. 

(3) Уколико јавни конкурс није објављен истовремено рок за пријаву ће се 

рачунати од дана последњег објављивања.  

(4) Документа која су кандидати дужни доставити су: 

1) Пријаву на обрасцу пријаве са тачном адресом, контакт бројем телефона 

и списком приложених докумената, 

2) Потврду односно увјерење факултета да је кандидат редован студент 

односно за студенте прве године студија увјерење/потврда о редовном 

упису на факултет, 

3) За студенте прве године студија доказ о оцјенама током средњег 

образовања и завршног испита, 

4) За редовне студенте доказ о оцјенама из претходних година студија,  

5) Увјерење о држављанству и Извод из матичне књиге рођених,  
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6) Доказ о пребивалишту студента, 

7) Овјерена Изјава о члановима кућног домаћинства (кућна листа),  

8) Овјерена Изјава да кандидат није корисник стипендије од неког другог 

субјекта,  

9) За кандидате без родитеља извод из матичне књиге умрлих, 

10) За кандидате чије је родитељ инвалид доказ о инвалидности родитеља, 

11) Потврда о просјеку примања чланова домаћинства за последња три 

мјесеца, односно за незапослене потврда од надлежног органа, те за 

пензионере посљедњи чек од пензије,  

12) За кандидате односно чији су чланови домаћинства корисници социјалне 

помоћи доказ о остваривању тог права. 

 

Члан 7. 

(1) Поступак додјеле стипендија по јавном конкурсу проводи Комисија за 

додјелу стипендија од три члана из реда запослених у Општинској управи 

коју именује начелник општине.  

(2) Комисија о свом раду води записник, те задржава права до провјери 

вјеродостојност доказа кандидата достављених уз пријаву. 

 

Члан 8.  

 

(1) Приједлог кандидата за додјелу општинских стипендија утврђује се на 

основу критеријима за додјелу општинских стипендија при чему се сваки 

критеријум додјелљује одређени број бодова и то: 

1) Успјех студената у досадашњем школовању – просјек оцјена за студенте: 

(а) просјечна оцјена од 9,51 до 10,00 ....................................... 30 бодова,  

б) просјечна оцјена од 9,01 до 9,50 .......................................... 25 бодова,  

в) просјечна оцјена од 8,51 до 9,00 .......................................... 20 бодова,  

г) просјечна оцјена од 8,01 до 8,50 ........................................... 15 бодова,  

ђ) просјечна оцјена од 7,51 до 8,00 ........................................... 10 бодова. 

 

2) Просјечна оцјена током средњег образовања већа од 4,5 (за студенте прве 

године студија).................................................................................. 10 бодова, 

 

            3) Година факултета за студенте: 

а) завршне године ( 4, 5. и 6. година) ...............................................20 бодова,  

б) предзавршна година (3, 4. и 5. година) ........................................15 бодова,  

г) остале године (1. и 2. година) ........................................................10 бодова,  

  

4) Просјек примања по члану домаћинства: 

а) без примања ...................................................................................25 бодова,  

б) примања по члану домаћинства до 100,00 КМ ..........................20 бодова,  

в) примања по члану домаћинства од 101,00 КМ до 200,00 КМ ..15 бодова,  

г) примања по члану домаћинства од 201,00 КМ до 300,00 КМ ..10 бодова,  

д) примања по члану домаћинства преко 300,00 КМ .....................5 бодова,  
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5) Дјеца инвалиди рата од I до IV категорије и дјеца без родитеља 

............................................................................................................... 5 бодова,  

6) Корисници социјалне помоћи  ...........................................................5 бодова,  

7) Два студента у једном домаћинству  .................................................5 бодова.  

(2) Максималан број бодова који један кандидат може добити је 90. 

(3) Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност код 

додјеле стипендија имају кандидати са већим просјеком оцјена односно 

вишој години студија уколико је исти просјек оцјена.  

 

Члан 9.  

(1) Кандидати који конкуруши за додјелу општинских стипендија морају 

испуњавати следеће услове: 

1) Да су држављани Босне и Херцеговине односно Републике Српске, 

2) Да имају пребивалште на подручју општине Вукосавље,  

3) Да нису корисници стипендије или да не примању континуирану новчану 

помоћ од других даваоца односно органа и организација,  

4) Да су редовно уписани на факултет односно да су редовни студенти,  

5) Да нису обновили годину студија за коју конкуришу за додјелу стипендије.   

 

Члан 10.  

(1) Комисија која проводи поступак додјеле стипендија је дужна да записник са 

приједлогом листе кандидата за додјелу општинских стипендија достави 

начелнику општине који доноси одлуку о додјели стипендија. 

(2) Одлука о додјели стипендија се објављује на огласној табли Општинске управе 

Вукосавље.  

(3) Сваки учесник у поступку додјеле стипендија може уложити приговор у року од 

осам дана од дана објаве на огласној табли Општинске управе који се подноси 

начелнику општине. 

(4) Начелник општине разматра поднесени приговор и доноси коначну одлуку, при 

чему може потврдити првобитну одлуку, поништити претходнu одлуку, 

одредити да комисија поновно проведе поступак додјеле стипендија и у крајњем 

поништити цијели поступак додјеле стипендија.  

(5) Са кандидатима којима је додјељена стипендија начелник општине закључује 

уговор о стипендирању, којим се ближе регулишу права и обавезе општине као 

даваоца стипендије и кандидата као корисника стипендије.  

 

Члан 11. 

 Начелник општине може својом одлуком додијелити стипендије редовним 

студентима у поступку без јавног конкурса у случају постојања расположивих 

буџетских средстава за те намјене и оправданог разлога за додјелу стипендија, а по 

захтјеву студента који испуњава опште услове за додјелу стипендија из члана 9. овог 

Правилника. 

Члан 12. 

(1) Стипендиста је дужан да на почетку сваке школске године а најкасније до 15. 

новембра текуће године, достави Увјерење о упису у наредну годину студија и 
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то надлежном Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, које спроводи 

поступак контроле достављања наведеног увјерења.  

(2) У случају да корисник стипендије не поступи по одредби из претходног става, 

обуставља му се исплата стипендије о чему се обавјештава писменим путем, 

након чега се раскида уговор о стипендирању.  

(3) Корисник стипендије је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка 

школовања, даваоцу стипендије достави увјерење о завршеном  студију и да се у 

случају потребе даваоца стипендије стави на располагање даваоцу стипендије 

ради ступања  у радни однос код истог или у предузећу, установи или другом  

правном субјекту  у кога  га упути давалац стипендије. 

(4) Давалац стипендије нема обавезу да стипендисту прими у радни однос. 

 

  Члан 13.  

 

(1) Надлежно одјељење води евиденцију о укупном броју стипендиста на основу 

података које им доставља Комисија за провођење поступка додјеле стипендија 

и друга одјељења. 

(2) Надлежно одјељење израђује списак корисника стипендија на крају мјесеца 

новембра сваке године, који доставља Одјељењу за финансије ради исплате 

стипендија.  

(3) Ово Одјељење обавјештава надлежно министарство о броју корисника 

стипендије од општине Вукосавље.  

 

Члан 14.  

 Поступци који су започети прије ступања на снагу овог Правилиника окончаће 

се по одредбама Правилника које су повољније за студента односно кандидата за 

додјелу општинских стипендија.  

Члан 15.  

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

стипендирању редовних студената из Буџета општине Вукосавље број 02/1-67-15/201 

од 06.10.2011. године и све његове измјене.  

Члан 16.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Вукосавље.  

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Борислав Ракић, мастер екон. 

  

Број:02/1-67-10/21 

Датум: 30.09.2021. године 
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