На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 36. став
2. Статута општине Рибник (Службени гласник општине Рибник, број 05/17),
Скупштина општине Рибник на сједници одржаној дана 29.12.2017.године, донијела је:
ОДЛУКУ
о усвајању буџета општине Рибник за фискалну 2018.годину
Члан 1.
Усваја се Буџет општине Рибник за фискалну 2018.годину који садржи процјену
годишњих јавних прихода, грантова, примитака и неутрошених намјенских средстава
како слиједи:
 Укупни буџетски приходи и примици ............................................. 3.964.920 KM
 Финансирање из других извора-неутрошена намјенска средства .. 400.000 КМ
 Укупни буџетски расходи и издаци .................................................... 4.314.920 KM
 Буџетска резерва ...................................................................................
50.000 KM
Разлика између укупних буџетских прихода и примитака са једне стране и
буџетских расхода и издатака са друге стране износи 400.000 КМ се односи на
неутрошена намјенска средства из 2017.године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед прихода и расхода Буџета за
2018.годину.
Члан 3.
У циљу обезбјеђења намјенског кориштења средстава буџета, контролу врши
Одјељење за финансије и развој општинске управе општине Рибник.
Ако се утврди да се средства не користе у складу са Законом и овом Одлуком
дужно је упозорити прекршиоце и Начелника општине.
Члан 4.
Стварна наплата прихода није ограничена планом прихода у буџету и евентуални
приједлози о повећању расхода морају садржавати мјере за повећање прихода или
смањење осталих расхода за исти износ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Доставити:
1. Начелнику општине
2. Одјељење за финансије и развој
3. Скупштина општине
4. а/а

Предсједник СО
_______________
Душко Дакић, мр

Образложење

уз Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Рибник за 2018.годину
1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА:
a. Законски основ за доношење Одлуке о усвајању буџета садржан је у члану
31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник
Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) којим се утврђује
доношење буџета.
2. РАЗЛОГ ЗБОГ КОГ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ
a. Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему прописано је који приходи по
основу Закона припадају општини и начин расподјеле. Буџетски систем
Републике Српске чине буџет Републике, буџети градова и општина и
буџети-финансијски планови фондова.
b. Буџет доноси Скупштина општине за једну календарску годину и важи за
годину за коју се доноси. Буџет општине Рибник је у складу са одредбама
Закона о буџетском систему.
3. ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ КОД ИЗРАДЕ БУЏЕТА
a. Буџет општине Рибник за 2018.годину је рађен на бази процијењених
параметара развоја, цјелокупне економске ситуације, препорука датих у
Документу оквирног буџета за 2018-2020 година и исти је планиран у
износу 4.364.920 КМ. При процјени прихода буџета, Одјељење за
финансије и развој је користило следеће показатеље и претпоставке:
1)
Остварење прихода за девет мјесеци 2017.године,
2)
Процјена остварења до краја 2017.године,
3)
Смјернице дате у ДОБ-у,
4)
Анализа властитих прихода,
5)
Анализа потрошње и инвестиција.

Одјељење за финансије и развој
____________________
Никола Стојаковић, дипл.ек.

