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 Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета који се у оквиру локалних 

самоуправа распоређују на основу посебних одлука од стране извршне власти, тј. начелника 

општина. Специфичност буџетске резерве је што се она планира издвојено, без правог конта 

трошка или издатка, па се онда на основу поменутих одлука прерасподјељује на одговарајућа 

конта. Приликом прерасподјеле се утврђује организациона, економска и функционална 

класификација намјене буџетске резерве. 

 Закон о буџетском систему Републике Српске, одредио је намјене за које се буџетска 

резерва може користити а то су: 

a) Покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету, 

b) Буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана средства нису била 

довољна, 

c) Привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и 

d) Изузетно за остале намјене, у складу са одлукама Владе Републике Српске, односно, 

извршних власти у јединицама локалне самоуправе. 

 Такође, одређено је да се буџетска резерва планира до максималних 2,5% од укупно 

планираних буџетских прихода, па се добијени износ умањује за укупан износ планираних 

грантова за текућу годину. Општина Фоча је буџетом за 2020. годину планирала 100,000 КМ 

средстава буџетске резервe што је мање од 1%.   

 Кориштењу средстава буџетске резерве претходе одговарајућа акта у складу са Законом 

о буџетском систему Републике Српске, Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2020. 

годину, односно Одлуци о извршењу буџета Општине Фоча за 2020. годину. 

 У извјештају о извршењу буџета Општине Фоча за 2020. годину, уврштена је посебна 

колона „Распоред резерве“ у којој је приказано на која конта су прераспоређена средства 

буџетске резерве за 2020. годину. У табели испод налазе се сви ти подаци допуњени 

образложењем намјене за коју је кориштена средства буџетске резерве. 

1. 

 

 

Корисник буџетске резерве :  Општинска управа 

Износ буџетске резерве: 40,000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4152 

Назив буџетске позиције:  Учешће у пројектима 

 

Образложење:  Општина Фоча је буџетом за 2020. годину планирала укупно 100,000 КМ 

за учешћа у пројектима. Ова средства нису довољна како би се одговорило многобројним 

захтјевима за учешће у пројектима.  У моменту, када се Медицински факултет обратио 

захтјевом број 01-1435 од 12.08.2020. године за учешће у пројекту „Енергетске 

ефикасности“, средства на овој позицији нису била довољна да би Општина Фоча 

обезбједила учешће у овом пројекту. Цијенећи значај реализације овог пројекта за цијелу 

локалну заједницу, Општина Фоча је из буџетске резерве издвојила средства у износу од 

40,000 КМ као учешће у овом пројекту који је укључивао и надоградњу трећег спрата 

зграде факултета. 
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2. 

 

 

Корисник буџетске резерве :  Скупштина Општине 

Износ буџетске резерве: 39,000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4125 

Назив буџетске позиције:  Одржавање локалних и некатегорисаних 

путева 

 

Образложење: Програмом уређења локалних и некатегорисаних путева, који је усвојен од 

стране Скупштине Општине за 2020. годину, планирана су средства у износу од 150,000 

КМ. Обзиром да су ребалансом буџета средства смањена за ову намјену на 100.000 КМ а 

није извршена измјена у поменутом програму, из средстава буџетске резерве су одобрена 

средства како би се усвојени програм могао реализовати.  

Средствима резерве омогућено је финансирање: 

Санације путева у МЗ Душаново (Златари – Превраћ – Јавор) - 3,252.60 КМ,  

Санације пута у МЗ Ливаде (према Орахову) – 1,368.90 КМ, 

Санације пута Јошаница – Цвилин – 4,165.20 КМ, 

Санације путне комуникације Цапе – Брајићи – 3,240.90 КМ, 

Санације пута у МЗ Челиково поље (Копилови – Бунови – Суви бор) – 7,347.60 КМ, 

Санације пута у МЗ Јелеч (Млади гај – Пољице – Драгљин) – 5,943.60 КМ, 

Санације пута за Јасеново у МЗ Кратине – 5,089.50 КМ, 

Санације пута Драгочава – Кумјеновићи – Д. Бољарадина – 8,412.30 КМ. 

 

 

3. 

 

 

Корисник буџетске резерве :  Скупштина Општине 

Износ буџетске резерве: 21,000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4128 

Назив буџетске позиције:  Одржавање јавних површина и заштита 

животне средине 

 

Образложење: Трошкови везани за одржавање јавне хигијене, јавних површина и заштите 

животне средине су повећани ребалансом буџета за 2020. годину у односу на првобитни 

буџет (са 350,000 КМ на 400,000 КМ) али ни та средства нису била довољна да се покрију 

трошкови одржавања јавних и зелених површина као и заштита животне средине у 2020. 

години. Ови трошкови су повећани јер је вршена учестала дезинфекција великог броја 

објеката и јавних површина услијед пандемије, па су из средстава буџетске резерве 

издвојена средства за покриће дијела тих трошкова који није могао бити покривен 

реалокацијама. 

 

 

 Општина Фоча је утрошила укупно 100,000 КМ буџетске резерве колико је и планирано 

усвојеним буџетом за 2020. годину.  

  

 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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