
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 14. Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачке 19.3. алинеја 2. Упутства за утврђивање 
суфицита расположивог за расподјелу („Службени гласник Републике Српске“, број 
45/13) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 
сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и  
 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  УТРОШКУ  НЕУТРОШЕНИХ  НАМЈЕНСКИХ  СРЕДСТАВА 

ИЗ  2019.  ГОДИНЕ  У  2020.  ГОДИНИ  И 
РАСПОДЈЕЛИ  МАКСИМАЛНОГ  ИЗНОСА  КОРИГОВАНОГ  

НЕРАСПОРЕЂЕНОГ  СУФИЦИТА  ИЗ  2019.  ГОДИНЕ 
РАСПОЛОЖИВОГ  ЗА  ПОТРОШЊУ  У  2020.  ГОДИНИ 

 
 
 
 
 

I 
Овом одлуком врши се расподјела неутрошених намјенских средстава која се 

наплаћују и реализују у складу са посебним прописима, по годишњем обрачуну за 
2019. годину и утврђеног нераспоређеног суфицита који је стварно расположив за 
расподјелу. 
 

II 
1)  Нераспоређени суфицит по годишњем обрачуну за 2019. годину износи 

363.374 КМ. 
2)  Укалкулисани приходи ненаплаћени до 31.12.2019. године износе 143.177 

КМ. 
3)  Неутрошена намјенска средства из непореских прихода чија потрошња 

није планирана у 2020. години износе 70.000 КМ. 
4)  Кориговани годишњи нераспоређени суфицит на дан 31.12.2019. године 

износи 150.197 КМ. 
5)  Разлика између расположивих новчаних средстава и краткорoчних обавеза 

износи 159.195 КМ. 
6)  Максимални износ средстава расположив за расподјелу износи 150.197 

КМ.  
 

III 
1) Неутрошена намјенска средства чија потрошња није планирана у 2020. 

години, из тачке II подтачке 3. ове одлуке, у износу од 70.000 КМ распоређују се за 
нову потрошњу у 2020. годину и то за:   

- 50.000 КМ неутрошених средстава од накнаде за посјечене шумске 
сортименте, за одржавање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 
Фоча (тачка II подтачка 3. ове одлуке),  



-  10.000 КМ неутрошених средстава за финансирање мјера заштите од 
пожара, за набавку ватрогасне опреме  (тачка II подтачка 3. ове одлуке), 

-  10.000 КМ неутрошених средстава од водних накнада, за уређење обала 
Дрине и Ћехотине (тачке II подтачка 3. ове одлуке), 

2)  Максимални износ средстава раположив за расподјелу износи 150.197 КМ 
и распоређује се у истом износу за трошкове хигијене и заштите током пандемије 
Ковид 19. 

3) Средства из подтачке 1. ове тачке нису распоређена кроз усвојени 
финансијски план буџета Општине Фоча за 2020. годину. 

4) Задужују се Начелник Општине Фоча и Одјељење за финансије да 
приликом израде ребаланса буџета Општине Фоча за 2020. годину у исти укључе 
финансијске ефекте расподјеле средстава из подтачке 1. ове тачке.  
 

IV 
Ова одлука примјењује се на основу сагласности Министарства финансија 

Републике Српске. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-29/20                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                                                          Изет  Спахић   
 


