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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, умањених за укупан износ планираних грантова за текућу 
годину. Општина Фоча је буџетом за 2021. годину планирала 100,000 КМ средстава буџетске 
резервe да би ребалансом буџета смањила средства буџетске резерве на 30.000 КМ.  

 Кориштењу средстава буџетске резерве претходе одговарајућа акта у складу са Законом 
о буџетском систему Републике Српске, односно у складу са Одлуком о извршењу буџета 
Општине Фоча за 2021. годину. 

 У извјештају о извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину, уврштена је посебна 
колона „Резерва“ у којој је приказано на која конта су прераспоређена средства буџетске 

резерве за 2021. 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: 15.000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4122 

Назив буџетске позиције: Енергија, комуникационе, комуналне и 
транспортсне услуге 

 

Образложење:  Општина Фоча је у оквиру Општинске управе планирала ребалансом ове 
трошкове у износу од 190.000 КМ. Та средства нису била довољна да се покрију сви 
настали трошкови до краја 2021. године (настали трошкови су износили 209.153 КМ а 
преостали дио преко 15.000 КМ је намирен реалокацијом). У структури трошкова који се 
налазе на овом конту најзначајнији су трошкови: трошкови електричне енергије, 
трошкови угља, трошкови нафте и других горива, трошкови услуга водовода и 

канализације, одвоза смећа, дератизације, одржавања чистоће и сл. 
Скупштина Општине Фоча је у буџету за 2022. годину повећала планирани износ са 
190.000 КМ у извјештајној 2021. години на 220.000 КМ. 
 



 

2. 

 
 

Корисник буџетске резерве :  Остала буџетска потрошња 

Износ буџетске резерве: 10.000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4191 

Назив буџетске позиције:  Расходи по судским рјешењима 

 
Образложење: У децембру 2021. године, Општина Фоча добила судску пресуду којом је 
била у обавези да плати судске трошкове у спору за Хајдар Зибом а везано за фактичку 
експропријацију током ратног периода 1992.-1993. године. Обзиром да средства на овој 
позицији нису била довољна да се исплате ови судски трошкови, средства су обезбјеђена 
из буџетске резерве. 
  

 

3. 

 
 

Корисник буџетске резерве :  Центар за социјални рад 

Износ буџетске резерве: 5.000 КМ 

Конто прерасподјеле буџетске резерве: 4161 

Назив буџетске позиције:  Додатак за помоћ и његу другог лица и  
Новчана помоћ корисницима социјалних 
примања 

 
Образложење: Трошкови на буџетским позицијама 4161 – Центра за социјални рад су 
били већи од планираних буџетом, па су неопходна средства обезбјеђена из буџетске 
резерве. У питању су двије буџетске позиције: Додатак за његу и помоћ другог лица и 
Новчана помоћ корисницима социјалних примања. Иако су средства на овим позицијама 
повећана ребалансом 2021. године (са 1.100.000 КМ на 1.190.000 КМ, односно са 90.000 
КМ на 98.300 КМ) испоставило се да ни та средства нису довољна. Из буџетске резерве 
је на позицији „Додатак за помоћ и његу другог лица“ обезбјеђено 2.000 КМ а на 
позицији „Новчана помоћ корисницима социјалних примања“ износ од 3.000 КМ. 
 

 

 Општина Фоча је утрошила укупно 30.000 КМ буџетске резерве колико је и планирано 
ребалансом буџета за 2021. годину.  
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