
  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Годишњи финансијски извјештај за 2021. годину припремљен је у складу са 

рачуноводственим политикама утврђеним Правилником о рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, број 115/17) чиме је обезбјеђено усаглашавање са међународним 

рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

 

Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за период од 01.01.2021. године до 
31.12.2021. године је припремљену складу са Програмом рада Скупштине и Законом о 
буџетском систему Републике Српске. Он презентује буџетске рачуноводствене позиције, 
које су саставни дио биланса успјеха (класа 7 – приходи и класа 4 – расходи), те класе 
издатака и примитака (класа 5 – издаци за нефинансијску имовину и класа 6 – издаци за 

финансијску имовину, односно класа 8 – примици за нефинансијску имовину и 9 – примици 

од финансијске имовине). 

 

 Годишњи извјештај о извршењу буџета Општине Фоча, представља консолидовани 

извјештај Трезора Oпштине Фоча са свим потрошачким јединица, у које спадају: 
 Општинска управа Oпштине Фоча (организациони код – 0031130), 

 Скупштина Oпштине Фоча (организациони код – 00310110), 

 Остала буџетска потрошња (организациони код – 0031190), 

 Центар за социјални рад Фоча (организациони код – 0031300), 

 Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча (организациони код – 0031400), 

 Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (организациони код – 0031510), 

 Центар за културу и информисање (организациони код – 0031520), 

 Туристичка организација Oпштине Фоча (организациони код – 0031920), 

 Средњошколски центар Фоча (организациони код – 0815077), 

 Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча (организациони код  - 0818025) и  
 Трезор Oпштине Фоча (организациони код – 9999999). 

 

 Извјештај о извршењу буџета је сачињен на начин да су расходи исказани кроз 
призму три класификације: економске, функционалне и организационе. Такође, у овом 
извјештају је исказан и преглед индивидуалне и заједничке потрошње путем аналитичке 
класификације владиних функција (COFOG) а начин исказивања је детаљније дефинисан у 
Службеном гласнику Републике Српске број 98/16. 

 

 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 

 

У току 2021. године евидентирано је укупно 13.440.303 КМ прихода и примитака 
(укључујући и неутрошена намјенска средства из 2020. године у износу од 150.000 КМ). 

Годину је обиљежила нормализација у прикупљању прихода, обзиром на значајан пад 
у 2020. години изазван пандемијом, па је крајем године усвојен и ребаланс буџета Општине 
Фоча којим је оквир буџета значајно повећан.  

 

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 

 

Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности уређени су Законом 

о порезу на доходак („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 5/16, 66/18,105/19, 123/20, 49/21 и 
119/21), а прикупљају се преко рачуна јавних прихода Републике Српске, па се врши 
расподјела у омјеру 75% : 25% између Републике и локалних заједница. Законом о измјенама 
закона о порезу на доходак од 25.05.2021. године, повећано је годишње пореско ослобођење 



 

личних примања са 6.000 КМ на 8.400 КМ што је утицало на извршење овог прихода у 
односу на план (планирано буџетом 680.000 КМ а извршено 634.694 КМ, тј. 93,34%). 

 

 Порези на имовину 

 

Пријава обвезника, евиденције о уплатама и дуговањима обвезника, као и наплату 
овог пореза, по Закону о порезу на непокретности води Пореска управа. У  систему 
расподјеле прихода,  овај порез припада локалним заједницама. Стопу пореза одређују 
скупштине локалних заједница за сваку годину а Скупштина Општине Фоча је дана 
29.01.2021. године утврдила стопу за 2021. годину у износу од 0,12 % од процијењене 
вриједности непокретности и 0,10%  од процијењене вриједности непокретности уколико се 
у непокретности која је предмет опорезивања непосредно обавља производна дјелатност. 

Прикупљени приходи од пореза на непокретност у 2021. години су износили 255.235 

КМ (у 2020. години је прикупљено  213.331 КМ). 

  

Индиректни порези дозначени од УИО 

 

Индиректни порези дозначени од Управе за индиректно опорезивање спадају такође у 
порезе на чији износ локалне заједнице могу само у малој мјери и посредно да утичу. Ово су 
приходи који се дијеле између буџета Републике, општина и других корисника. Подјела се 
врши на начин да се приходи уплаћени у буџет Републике Републике са рачуна Управе за 
индиректно опорезивање, након издвајања дијела за сервисирање дуга, дијеле на следећи 
начин: 

 Буџет Републике - 72,00 %, 

 Буџети општина и градова - 24,00 %, 

 ЈП Путеви Републике Српске - 4,00 %. 

Појединачно учешће општина и градова у расподјели ових прихода врши се у складу са 
следећим критеријумима: 

 75% на основу броја становника у општини или граду, 
 15% на основу површине општине или града 

 10% на основу броја ученика у средњим школама. 
 

Индиректни порези дозначени од УИО у 2021. години су износили 8.160.845 КМ. 
Тренд раста овог пореза који је почео 2017. године је настављен (упркос 2020. години и 
значајном успоравању овог тренда због глобалне пандемије). 
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Приходи од закупа и ренте 

 

 Приходи од закупа и ренте у 2021. години су остварени на нивоу од 239.222 КМ што 
је значајно ниже у односу на план а што је и мање у односу на 2020. годину кад је овај 
приход остварен у износу од 301.735 КМ. Не постоји јасан тренд повећања или смањења 
ових прихода због величине наше општине, тако да се ови приходи мијењају из године у 
годину у корелацији са износом наплаћене ренте која значајно варира, док се износ закупа 
може прецизније планирати. 
 

Административне и комуналне накнаде и таксе 

 

 Општина Фоча је током 2021. године наплатила 371.371 КМ по основу 
административних и комуналних накнада и такси, од чега су административне таксе 30.933 
КМ а комуналне накнаде и таксе 340.378 КМ. Закон о комуналним таксама се у посљедње 
двије године два пута мијењао и неке таксе су овим измјенама умањене. 
 

Накнаде по разним основама 

 

Накнаде по разним основама су у 2021. години износиле 1.679.351 КМ.  
У структури ових прихода, као што се види из табеле, највећа дио се наплати путем 

накнаде за коришћење шума и шумског земљишта. 
 

Конто Опис конта 
Наплаћени износ у 

2020. години 

Наплаћени износ 

у 2021. години 

722411 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
72.161 25.875 

722412 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
51 52 

722424 
Накнада за коришћење минералних 

сировина 
72.967 218.647 

722425 
Накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта 
14.851 1.639 

722432 

Накнада за посјечено дрво које се користи, 
односно ставља у промет за сопствене 

потребе грађана 

25.109 52.116 

722435 

Накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта – средства остварена продајом 

шумских сортимената 

642.119 897.264 

722442 
Накнада за воде за пиће у јавном 

водоснабдијевању 
1.661 1.121 

722443 
Накнада за воде за друге намјене и друге 

случајеве намјене за људску употребу 
21 58 

722444 Накнада за воде за наводњавање 0 6 

722445 
Накнада за воде и минералне воде које се 

користе за флаширање 
705 6 

722446 

Накнада за заштиту вода коју плаћају 

власници транспортних средстава која 

користе нафту или нафтне деривате 

33.872 35.153 

722447 Накнада за испуштање отпадних вода 20.095 20.070 

722448 

Накнада за производњу електричне 

енергије добијене коришћењем 

хидроенергије 

5.498 8.114 



 

722461 
Накнада за коришћење комуналних добара 

од општег интереса 
52.482 106.730 

722463 Накнада за извађени материјал из водотока 12.433 0 

722465 
Накнада за воде за индустријске процесе, 
укључујући и термоелектране 

216 223 

722467 
Средства за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара 
24.286 20.649 

722491 

Концесионе накнаде за коришћење 

природних и других добара од општег 

интереса 

57.364 199.723 

722492 
Концесиона накнада за кориштење 

електроенергетских објеката 
72.366 91.905 

  УКУПНО 1.108.257 1.679.351 

  

Приходи од пружања јавних услуга 

 

Приходи од пружања јавних услуга обухватају властите приходе Општине Фоча и 
корисника буџета Општине Фоча. Приходи остварени по овом основу у текућој години 
износе 474.477 КМ (у 2020. години износили су 338.740 КМ). 

 Властити приходи Општине Фоча се евидентирају на аналитички конто 722521 и 
током 2021. године је укупно прикупљено 92.819 КМ, док се властити приходи осталих 
буџетских корисника евидентирају на конто 722591 и у 2021. години су износили 381.658 

КМ. У структури прихода корисника најзначајнији су приходи Дјечијег вртића „Чика Јова 
Змај“ за боравак дјеце у вртићу (у 2021. години су ови приходи износили 313.457 КМ). 

 

Грантови 

 

 Општина Фоча је у 2021. години остварила укупно 267.649 КМ средстава по основу 
грантова. Најзначајнији остварени грантови из иностранства су грант од Европске комисије 
по основу пројекта прекограничне сарадње Општине Фоча и Плужине у износу од 58.675 

КМ и грант Покрајинског Секретаријата Војводине за вјештачку траву на стадиону у износу 
од 28.277 КМ.  

 Што се тиче грантова из земље, најзначајнији остварени грант је од стране 
Федералног министарства за расељена лица у износу од 150.000 КМ за мост у Викочу. 

 

Трансфери између различитих нивоа власти 

 

 На овој позицији евидентирани су приходи у износу од 986.418 КМ. Структура ових 

прихода је таква да у њој апсолутно најзначајнији удио имају трансфери од ентитета у 
износу 961.500 КМ. Трансфери од ентитета су евидентирани на конто 787211 а евидентирани 
су на следећи начин: 

Конто 
Назив институције која је дозначила средства 

Износ (КМ) Намјена 

787211 Министарство здравља 653.931 

Учешће по закону о социјалној помоћи (за Центар за социјални рад) 

787211 Министарство здравља 126.930 
Личне инвалиднине (за Центар за социјални рад) 

787211 Министарство пољопривреде, 14.988 За сјеменски материјал 



  

 

шумарства и водопривреде 

787211 Министарство финансија 9.616 

По кварталном записнику Пореске управе Републике Српске 

787211 
Министарство породице, омладине и спорта 

2.000 
За Центар за социјални рад у Фочи 

787211 Министарство финансија 10.535 
Стипендије за дефицитарна занимања 

787211 Министарство просвјете и културе 3.500 
За матична послове СЦБ "Просвјета" 

787211 Министарство финансија 105.000 

По програму јавних инвестиција Републике Српске 

787211 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције 

35.000 
Обнова путне инфраструктуре У К У П Н О: 961.500  

 

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

Расходи за лична примања 

Укупни расходи за бруто плате (економски код 4111) у 2021. години износили су 

3.175.818 КМ, а обухватали су бруто плате свих запослених у оквиру Општинске управе и 

установа чији је оснивач Општина Фоча, а послују у оквиру трезора Општине Фоча. 

 Плате су обрачунаване у складу са важећим општим и појединачним колективним 
уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. Плате су 
исплаћиване редовно, 10-ог у мјесецу за претходни мјесец. Цијена рада за обрачун плата 
износила је 115 КМ. 

 На економском коду 4112 – бруто накнаде запослених радника, евидентирани су 

расходи за бруто топли оброк и регрес за годишњи одмор, те расходи за превоз радника и сл. 
Укупни расходи по овом основу су износили 786.130 КМ. Топли оброк је исплаћиван 
редовно, 25-ог у мјесецу за претходни мјесец а регрес је обрачунат у износу од двије 
минималне плате и износио је 1.100 КМ.  

 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања и породиљског одсуства 
(4113) износили су 63.406 КМ. Ово су средства за која је Општина Фоча и корисници буџета 
Општине Фоча имала право поврата средстава од стране фондова здравстеног осигурања и 
дјечије заштите. 

 Што се тиче једнократних помоћи и накнада (4114), Општина Фоча је исплаћивала 

накнаде за рођење дјетета запосленим радницима и накнаде за смрт чланова породице, 

отпремнине - у висини три последње плате које је примио запослени прије одласка у пензију 
и јубиларне накнаде за навршених 20 или 30 година стажа у Општинској управи или 
установи чија се лична примања планирају у општинском буџету.  Расходи по овом основу у 
2021. години су износили 59.686 КМ. 

 

 

 

 

 



 

Расходи по основу коришћења роба и услуга 

 

 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (синтетички конто 4122) износили су 372.715 КМ и већи су за 31.061 КМ у односу на 2020. 
годину, кад су износили 341.654 КМ.  Расходи за режијски материјал (синтетички конто 4123) су износили 53.385 КМ и већи 
су у односу на 2020. годину када су износили 45.356 КМ.  

Расходи за материјал за посебне намјене (синтетички конто 4124) обухватају материјал за 
потребе комуналних служби, цивилне заштите, материјал за потребе образовног процеса и сл. 
Укупно извршење ових расхода је износило 69.108 КМ (у 2020. години је износило 42.033 КМ) а 
великим дијелом је условљено већим расходима за храну за дјецу у дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ 

због већег броја дјеце).  

На позицији расхода за текуће одржавање (4125 евидентирани су расходи у укупном износу 

од 464,960 КМ, у оквиру којих највећи дио се односи на трошак буџетског корисника Скупштина 

општине за одржавање објеката друмског саобраћаја, односно одржавање локалних путева и 
саобраћајница (ови трошкови су детаљније образложени у извјештајима програма Скупштине 
Општине Фоча). 

На синтетичком коду 4126 евидентирани су трошкови превоза по службеним путовањима у 
земљи и иностранству (без дневница). У току 2021. године укупни трошкови свих буџетских 
корисника по овом основу износили су 37.401 КМ.  

Када су у питању стручне услуге (синтетички конто 4127), укупни створени трошкови у 2021. 
години за све кориснике су износили 179.724 КМ. Стручне услуге обухватају трошкове:  

 финанијског посредовања (трошкови платног промета, конверзије и сл.),  
 осигурања (возила, запослених радника),  
 информисања и медија (услуге штампања, копирања, објављивање тендера, огласа, 

законских и подзаконских аката, израде фотографија и филмова и сл.), 
 правних и административних услуга (адвокатске услуге, трошкове нотара, овјера, 

геодетско-катастарске услуге и сл.), 
 вјештачења и процјенитељских услуга, 

 за одржавање рачунарских програма и лиценцирања, и 

 остале стручне услуге (расходи за израду студија, елабората, израду пројектне 
документације и сл.) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (синтетички 

конто 4128), износе 732.743 КМ а највећим дијелом је трошак буџетског корисника Скупштина 
Општине Фоча (ови трошкови су детаљније образложени у извјештајима програма Скупштине 
Општине Фоча). 

 На синтетичком конту 4129 - остали непоменути расходи, исказани су трошкови настали у 
2021. години у укупном износу од 614.223 КМ.  

 Највећи дио ових трошкова су евидентирани у оквиру буџетских корисника Општинске 
управе и Скупштине Општине. У оквиру буџетског корисника Скупштина општине на синтетичком 

конту 4129 евидентирани су следећи трошкови: 

 трошкови бруто накнада скупштинским одборницима,  
 трошкови чланова скупштинских комисија,  
 трошкови накнада предсједницима мјесних заједница, 

 трошкови накнада члановима изборне комисије и сл. 



  

 

 У оквиру Скупштине Општине Фоча су на овом конту исказани трошкови организације 
јануарских, мајских и других свечаности. Такође, у оквиру Пројекта прекограничне сарадње све 
врсте трошкова промотивних активности, трошкови вјежби спашавања и слично су такође приказани 
на овом синтетичком конту. Поред ових трошкова, овај синтетички конто садржи трошкове стручног 
усавршавања запослених радника (семинари, обуке), накнаде члановима управних одбора (корисници 
буџета Општине Фоча), трошкове уговора од јелу, трошкове регистрације возила, трошкове 
репрезентације, трошкове административних такси  и сл. 

 Расходи финансирања 

 На економским кодовима 413 и 418, у табеларном дијелу, приказани су расходи 
камата на кредите код комерцијалних банака, камате на издате обвезнице, као и камате за 
кредит од стране Европске инвестиционе банке за реконструкцију водовода које Општине 
Фоча плаћа Министарству финансија Републике Српске. Укупан износ плаћених камата по 
свим основама у 2021. години износио је 249.143 КМ. 
 

 Текући грантови 

 

Грантови у земљи (синтетички конто 4152) обухватају текуће и капиталне грантове 

дате непрофитним субјектима у земљи, као штосу политичке, хуманитарне, спортске и 
омладинске, етничке и вјерске организације и удружења, организације и удружења за 
афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и 
особа са инвалидитетом, организације и удружења у области здравствене и социјалне 
заштите, образовања, науке и културе, економске и привредне сарадње и друго.  

 У току 2021. године, Општина Фоча је исплатила 1.161.287 КМ средстава у облику гранта. 

 Преглед грантова спортским организацијама: 

Спортски савез 77.146 

Фудбалски клуб „Сутјеска“ 265.460 

Кошаркашки клуб „Сутјеска” 43.315 

Одбојкашки клуб „Маглић” 59.499 

Стонотениски клуб „Перућица“ 9.545 

Карате клуб „Љубишња“ 2.460 

Карате клуб „Нипон“ 2.600 

Тениски клуб „Фоча“ 2.500 

Спортско-риболовно друштво „Младица“ 1.500 

Кик бокс клуб "Игма" 2.650 

Планинарско друштво “Зеленгора” 2.000 

СД „Волф“ 2.500 

Планинарско-спелеолошко друштво „Вучја стопа“ 1.000 

Урсус спелеус 1.000 

Eко АТВ ендуро клуб „Шумски дух“  200 

ОШК  "9. Јануар" 2.900 

Атлетски клуб "Сутјеска" 1.000 

„Off Road Team“ ФОЧА 1.000 

Спелеоспасилачка служба 1.160 

УКУПНО 479.435 

 

 



 

 Структура датих грантова по основу учешћа у пројектима: 
 

Учешће у пројекту Удружења грађана Миљевина 1.800 

Учешће у пројекту Борачке организације 2.000 

Учешће у пројекту Кластера Старе Херцеговине - малинарство 888 

Учешће у пројекту Каритаса 29.789 

Учешће у пројекту укључивања малих произвођача у пчеларску производњу 22.500 

Учешће у пројекту Црвеног крста 1.803 

Учешће у пројекту Ритам Европе 6.846 

Учешће у пројекту Владе РС - адаптација стана 5.350 

УКУПНО: 70.976 

 

Дознаке на име социјалне заштите 

 

 Трошкови који су евидентирани на овој позицији у  2021. години износили су 2.190.306 КМ а 
њихов износ из године у годину се повећава (у 2020. години су износили 1.953.456 КМ). 

Највећи дио ових трошкова се односи на социјална давања Центра за социјални рад а 
повећање је условљено порастом права и броја корисника социјалне помоћи у 2021. години у односу 
на претходну које је у складу са Законом о социјалној помоћи. У 2021. години,  путем Центра за 
социјални рад исплаћено је укупно 1.706.104 КМ социјалних давања. 

 Када је Општина Фоча у питању, настављено је са дознакама за стипендије, подршку 
наталитету и вантјелесну оплодњу, градски превоз и превоз ученика, надокнаду штете и сл.  
  

 Издаци за нефинансијску имовину 

 

 Детаљни подаци о појединачним издацима, њиховој намјени и износима, доступни су 
у извјештајима о реализацији програма који се планирају на организационом коду 
Скупштине Општине Фоча.  

Оно што треба истаћи је да је на самом крају 2021. године исплаћена судска пресуда у 
корист Хајдар Зибе због фактичке експропријације земљишта које је било у њеном 
власништву (фактичка експропријација се догодила за вријеме рата у периоду 1992. – 1993. 

године у периоду када је направљен пут за Превраћ). Плаћањем ове пресуде, Општина Фоча 
је постала власник овог земљишта. 
 

 Завршне напомене 

 

 Извјештај о извршењу буџета укључује распоред средстава буџетске резерве као и 
реалокације које су рађене на начин и у износима који су предвиђени чланом 11. Одлуке о 
извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину и  чланом 41. став 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник РепубликеСрпске“, бр. 121/12), а на основу 

уштеда насталих на појединим позицијама и реалних потреба на позицијама гдје се нису 

могле извршити уштеде.   
Сви рачуни и обрачуни су закњижени на одговарајуће економске кодове и видљиви су 

у финансијским и буџетским извјештајима. На тај начин Општина Фоча и корисници буџета 

Општине Фоча немају ниједан рачун (фактуру) или обрачун личног примања за који није 

било довољно средстава у буџету 2021. годину.  

Општина Фоча у моменту сачињавања Извјештаја о извршењу буџета за 2021. годину, 
нема доспјелих неизмирених обавеза из 2021. године. Стање на рачунима Општине Фоча на 
дан 31.12.2021. године је износило 1.470.087 КМ. 

             

 Одјељење за финансије  


