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УВОДНИ ДИО 

 

 

 У складу са чланом 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12) и чланом 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2013. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 34/12 и 37/13) начелник 

општине може на приједлог Одјељења за финансије средства распоређена буџетом 

прераспоређивати и то: 

 
- у оквиру потрошачке јединице без ограничења, и 

- између потрошачких јединица, и то до износа од 5% у односу на укупну вриједност 

планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација. 

 

 Приједлог за реалокацију средстава покреће буџетски корисник тако што подноси 

захтјев за реалокацију Одјељењу за финансије, које исти разматра и доставља начелнику 

општине приједлог прерасподјеле средстава на одобравање. Начелник је обавезан да 

полугодишње извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава. Закључци 

о извршеним реалокацијама објављују сe у Службеном гласнику општине Прњавор.  

  

У извјештајном периоду одобрене су укупно 34 реалокације буџетских средстава у 

укупном износу од 319.384,90 КМ. Ребаланс буџета општине Прњавор усвојен је 20.11.2013. 

године, а ступио је на снагу 30.11.2013. године. Ребалансом буџета обухваћено је првих 25 

реалокација буџетских средстава, док је преосталих девет реалокација извршено након 

усвајања ребаланса буџета. Када извршимо поређење са претходном годином, гдје је извршено 

50 реалокација у укупном износу од 1.135.311,22 КМ, видимо да је у 2013. години извршено 

знатно мање реалокација, што значи да је буџет за 2013. годину реалније планиран. 

 

У наставку овог извјештаја слиједи табеларни преглед извршених реалокација у периоду 

01.01 – 31.12.2013. године. 
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ПРЕГЛЕД  РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

 ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2013. ГОДИНЕ    

Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
01/1-401-
81/13 од 

12.04.2013. 

00750180 
Одјељење за 

борачко-
инвалидску и 

цивилну заштиту 

415200 
Средства за рјешавање 

питања из области 
борачко-инвалидске 

заштите 
- 26.048,00 КМ 

00750180 
Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну заштиту 

416100 
Једнократне новчане 
помоћи појединцима 

+ 26.048,00 КМ 

26,048.00 

2 
01/1-401-
98/13 од 

26.04.2013. 

00750150 
Одјељење за 

локални економски 
развој и друштвене 

дјелатности 

511200 
Суфинансирање 

развојних пројеката за 
које се обезбиједе 

донаторска средства 
(учешће општине у тим 

пројектима) 
- 7.000,00 КМ 

00750150 
Одјељење за 

локални 
економски развој 
и друштвене 
дјелатности 

412900 
Суфинансирање 

Пројекта интегралног 
локалног развоја 

УНДП-а 
+ 7.000,00 КМ 

7,000.00 

3 
01/1-401-
111/13 од 

17.05.2013. 

08180011 
ЈУ Центар за 

културу Прњавор 

511300 
Набавка опреме 

- 3.000,00 КМ 

08180011 
ЈУ Центар за 

културу Прњавор 

511200 
Инвестиционо 
одржавање, 

реконструкција и 
адаптација зграда и 

објеката 
+ 3.000,00 КМ 

3,000.00 

4 
01/1-401-
119/13 од 

22.05.2013. 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

413700 
Трошкови интеркаларне 
камате на примљени 

зајам 
- 5.000,00 КМ 

0750160 
Одјељење за 
просторно 
уређење 

412700 
Трошкови премјера и 

успостављања 
катастра 

непокретности и 
остале стручне услуге 

+ 5.000,00 КМ 

5,000.00 

5 
01/1-401-
126/13 од 

29.05.2013. 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

413700 
Трошкови интеркаларне 
камате на примљени 

зајам 
- 1.000,00 КМ 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

412900 
Поврат по рјешењима 
контролних органа 

+ 1.000,00 КМ 

1,000.00 

6 
01/1-400-
3/13 од 

14.06.2013. 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

511100 
Изградња 

водопривредних 
објеката-брана, мостова 

из намјенских  
средстава за воде 

- 45.000,00 КМ 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

511200 
Изградња и 

реконструкција 
објеката 

водоснабдијевања   
из намјенских 

средстава за воде 
+ 45.000,00 КМ 

45,000.00 

7 
01/1-401-

157-1/13 од 
05.07.2013. 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке послове 

511200 
Инвестиционо 
одржавање, 

реконструкција и 
адаптација зграда и 

објеката 
- 19.000,00 КМ 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке 
послове 

412300  
Расходи за режијски 

материјал  
+ 2.000,00 КМ 

19,000.00 

412700  
Расходи за стручне 
услуге Општинске 

управе 
 + 4.000,00 КМ 

412900  
Остали непоменути 
расходи Општинске 

управе 
+ 19.000,00 КМ 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
01/1-401-
160/13 од 

11.07.2013. 

00750180 
Одјељење за 

борачко-
инвалидску и 

цивилну заштиту 

415200 
Средства за рјешавање 

питања из области 
борачко-инвалидске 

заштите 
- 12.000 КМ 

00750180 
Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну заштиту 

416100 
Једнократне новчане 
помоћи појединцима 

+ 12.000 КМ 

12,000.00 

9 
01/1-401-
168/13 од 

11.07.2013. 

0750160 
Одјељење за 

просторно уређење 

412700 
Израда  регулационих и 
урбанистичких планова, 
пројеката, програма и 

студијa  
- 5.000,00 КМ 

0750160 
Одјељење за 
просторно 
уређење 

412700 
Трошкови премјера и 

успостављања 
катастра 

непокретности и 
остале стручне услуге 

+ 5.000,00 КМ 

5,000.00 

10 
01/1-401-
175/13 од 

26.07.2013. 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-

комуналне послове 
и инвестиције 

511200 
Изградња и 

реконструкција градских 
улица, путне и 

канализационе мреже, 
школских и других 
објеката и јавне 

расвјете 
- 6.967,35 КМ 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

412800 
Остали комунални 
послови по наруџби 
(саднице, канали, 
уређење зелених 

површина, објекти на 
путу,чишћење 

сливника, одрж. јавних 
извора и др.) 
+ 6.967,35 КМ 

6,967.35 

11 
01/1-401-

179-1/13 од 
31.07.2013. 

0750130  
Одјељење за 
општу управу 

412600 
 Расходи по основу 

путовања и смјештаја 
- 140,00 КМ 

0750130  
Одјељење за 
општу управу 

412900  
Трошкови провођења 
избора у мјесним 

заједницама 
+ 22.431,69 КМ 

22,431.69 

412900  
Трошкови 

репрезентације 
- 288,00 КМ 

412500  
Трошкови текућег 

одржавања објеката у 
мјесним заједницама 

- 8.000,00 КМ 

412900  
Трошкови 

обиљежавања значајних 
датума у мјесним 

заједницама 
- 4.003,69 КМ 

511300  
Набавка опреме за 
мјесне заједнице 

- 10.000,00 КМ 

12 
01/1-401-
195/13 од 
21.08.013. 

08150026 
ЈУ Гимназија 
Прњавор 

511200 
Издаци за инвестиционо 

одржавање, 
реконструкцију и 

адаптацију зграда и 
објеката 

- 3.510,00 КМ 

08150026 
ЈУ Гимназија 
Прњавор 

412700 
Рaсходи за стручне 

услуге 
+ 3.510,00 КМ 

3,510.00 

13 
01/1-401-
205/13 од 

28.08.2013. 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

413300 
Трошкови  каматa на 

кредит од  
5.000.000,00 КМ 

- 2.000,00 КМ 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

412900 
Поврат по рјешењима 
контролних органа 

+ 2.000,00 КМ 

2,000.00 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
01/1-400-
11/13 од 

28.08.2013. 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

416100 
Регресирање камата на 
пољопривредне кредите 

- 2.000,00 КМ 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

412700 
Едукација 

пољопривредних 
произвођача 
+ 2.000,00 КМ 

2,000.00 

15 
01/1-401-
201/13 од 

09.09.2013. 

00750120 
Кабинет начелника 

412600 
Расходи по основу 

путовања и смјештаја 
- 1.850,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900 
Трошкови 

репрезентације 
+ 1.850,00 КМ 

1,850.00 

16 
01/1-401-

216/13/13 од 
12.09.2013. 

00750150 
Одјељење за 

локални економски 
развој и друштвене 

дјелатности 

511200 
Суфинансирање 

развојних пројеката за 
које се обезбиједе 

донаторска средства 
(учешће општине на тим 

пројектима) 
- 9.200,00 КМ 

00750150 
Одјељење за 

локални 
економски развој 
и друштвене 
дјелатности 

415200 
Реализација пројекта 
"Промоција Прњавора 

као атрактивне 
инвестиционе 

средине" 
+ 9.200,00 КМ 

9,200.00 

17 
01/1-401-
215/13 од 

13.09.2013. 

08180068 
ЈУ Народна 
библиотека 
Прњавор 

412200  
Расходи по основу 
утрошка енергије, 

комуналних, 
комуникационих и 

транспортних услуга  
- 700,00 КМ 

08180068 
ЈУ Народна 
библиотека 
Прњавор 

 
412700  

Расходи за стручне 
услуге  

+ 1.127,26 КМ 

1,127.26 

412300  
Расходи за режијски 

материјал  
- 66,96 КМ 

412500  
Расходи за текуће 

одржавање 
- 252,00 КМ 

412600  
Расходи по основу 

путовања и смјештаја 
- 51,00 КМ 

412900  
Остали непоменути 

расходи  
- 57,30 КМ 

18 
01/1-401-
220/13 од 

16.09.2013. 

00750120 
Кабинет начелника 

412900 
Чланарина у Европском 

покрету у БиХ 
- 2.500,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900 
Трошкови 

репрезентације 
+ 2.500,00 КМ 

2,500.00 

19 
01/1-401-
222/13 од 

18.09.2013. 

00750180 
Одјељење за 

борачко-
инвалидску и 

цивилну заштиту 

415200 
Средства за рјешавање 

питања из области 
борачко-инвалидске 

заштите 
- 4.800,00 КМ 

00750180 
Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну заштиту 

416100 
 Једнократне новчане 
помоћи појединцима 

+ 4.800,00 КМ 

4,800.00 

20 
01/1-401-
224/13 од 

18.09.2013. 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке послове 

412900 
Расходи за стручно 

усавршавање 
запослених Општинске 

управе 
- 1.000,00 КМ 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке 
послове 

412600  
Расходи по основу 

путовања и смјештаја 
+ 1.000,00 КМ 

1,000.00 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
01/1-401-
231/13 од 

01.10.2013. 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-

комуналне послове 
и инвестиције 

511100 
Изградња водосистема 

за југозападни дио 
општине са изворишта 

Дабрак и других 
(укључујући МЗ 

Поточани, Хрваћани, 
Орашје, Чорле, 

Насеобина Лишња, 
Лишња, Вршани, 

Црквена, Кокори, Горња 
и Доња Мравица, Доњи 
Вијачани, Шаринци, 

Горњи и Доњи 
Гаљиповци) 

- 33.200,00 КМ 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

511200 
Изградња и 

реконструкција 
градских улица, путне 

и канализационе 
мреже, школских и 
других  објеката и 
јавне расвјете 
+ 15.500,00 КМ 

48,700.00 

412100 
Трошкови закупнине 
паркинг простора 

+3.000,00 КМ 

412700 
Геодетске и остале 
стручне услуге 
- 2.500,00 КМ 

412200 
Трошкови провизије за 
електронску наплату 

паркинга 
+ 1.000,00 КМ 

412800 
Остали комунални 
послови по наруџби 
(саднице, канали, 
уређење зелених 

површина, објекти на 
путу, чишћење 

сливника, одржавање 
јавних извора и др.) 

- 4.000,00 КМ 

412900 
Трошкови услуга 

контроле и наплате 
комуналне таксе за 
паркирање возила 

+ 7.000,00 КМ 

412800 
Крпање ударних рупа на 

улицама 
- 5.000,00 КМ 

412800 
Трошкови чишћења 
улица, тротоара, 

зелених површина, 
прања улица и 

тротоара, шишање 
живих ограда са 

одвозом прикупљеног 
отпада и ванредни 

комунални послови по 
наруџби 

+ 7.200,00 КМ 

412500 
Трошкови саобраћајне 

сигнализације 
- 4.000,00 КМ 

412500 
Трошкови одржавања 
локалне путне мреже 

(набавка, превоз и 
уградња посипног 
материјала, гредер) 

+ 15.000,00 КМ 

22 
01/1-400-
16/13 од 

14.10.2013. 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

511200 
Изградња и 

реконструкција објеката 
водоснабдијевања  из 
намјенских средстава 

 за воде 
-10.000,00 КМ 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

511100 
Изградња 

водопривредних 
објеката-брана из 

намјенских средстава 
за воде 

+ 10.000,00 КМ 

10,000.00 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

23 
01/1-401-
257/13 од 

04.11.2013. 

00750220 
Одјељење за 
инспекцијске 

послове 

412700 
Средства за мјере 

превентивне 
здравствене заштите 

животиња 
- 2.000,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

 
412900  

Чланарина у 
Европском покрету у 

БиХ 
+ 2.500,00 КМ 

2,500.00 

412700 
Средства за извршење 

рјешења 
- 500,00 КМ 

24 
01/1-401-
258/13 од 

04.11.2013. 

00750170 
Одјељење за 
стамбено 

комуналне послове 
и инвестиције 

511100 
Изградња водосистема 

за југозападни дио 
општине са изворишта 

Дабрак и других 
- 8.000,00 КМ 

00750170 
Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове и 
инвестиције 

412500 
Набавка грађевинског 

материјала за 
изградњу пропуста, 
мостова и других 

објеката 
+ 8.000,00 КМ 

8,000.00 

25 
01/1-401-
255/13 од 

05.11.2013. 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

413300 
Камата на кредит од 

5.000.000 КМ 
- 22.100,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900 
 Трошкови 

обештећења по 
судским пресудама и 
трошкови поступка 

+ 22.100,00 КМ 

22,100.00 

26 
01/1-401-
275/13 од 

28.11.2013. 

00750180 
Одјељење за 

борачко-
инвалидску и 

цивилну заштиту 

412700 
Средства за идејно 
рјешење и пројекат 
централног спомен-

обиљежја 
- 7.639,33 КМ 

00750180 
Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну заштиту 

 
511100 

 Издаци за изградњу и 
прибављање 
споменика 

+ 17.639,33 КМ 

17,639.33 
415200 

Средства за рјешавање 
питања из области 
борачко-инвалидске 

заштите 
- 10.000,00 КМ 

27 
01/1-401-
283/13 од 

19.12.2013. 

08180068 
ЈУ Народна 
библиотека 
Прњавор 

412200  
Расходи по основу 
утрошка енергије, 

комуналних, 
комуникационих и 

транспортних услуга  
- 700,00 КМ 

08180068 
ЈУ Народна 
библиотека 
Прњавор 

412300 
 Расходи за режијски 

материјал 
+ 400,00 КМ 

700.00 
412700  

Расходи за стручне 
услуге 

+ 300,00 КМ 

28 
01/1-401-
295/13 од 

23.12.2013. 

00750180 
Одјељење за 

борачко-
инвалидску и 

цивилну заштиту 

415200 
Средства за рјешавање 

питања из области 
борачко-инвалидске 

заштите 
- 2.500,00 КМ 

00750180 
Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну заштиту 

416100 
 Једнократне новчане 
помоћи појединцима  

+ 2.500,00 КМ 

2,500.00 

29 
01/1-401-
298/13 од 

30.12.2013. 

00750190 
Остала буџетска 

потрошња 

413700 
Трошкови интеркаларне 
камате на примљени 
зајам  од 2.500.000 КМ 

- 11.000,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900 
 Трошкови 

обештећења по 
судским пресудама и 
трошкови поступка 

+ 11.000,00 КМ 

11,000.00 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

30 
01/1-401-
297/13 од 

31.12,2013. 

00750150 
Одјељење за 

локални економски 
развој и друштвене 

дјелатности 

511200 
Суфинансирање 

развојних пројеката за 
које се обезбиједе 

донаторска средства 
(учешће општине у тим 

пројектима) 
- 3.000,00 КМ 

00750150 
Одјељење за 

локални 
економски развој 
и друштвене 
дјелатности 

412900 
Остали непоменути 
расходи - средства за 

суфинансирање 
пројекта АТРИУМ у 

организацији РОТОР-а 
+ 5.000,00 КМ 

5,000.00 

416100 
Једнократне помоћи за 
треће и свако сљедеће 
новорођено дијете 

- 2.000,00 КМ 

31 
01/1-401-
299/13 од 

31.12.2013. 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-

комуналне послове 
и инвестиције 

412700 

Трошкови мртвозорника 

- 956,00 КМ 

0750170 
Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

412100 
Трошкови закупнине 
паркинг простора 

+ 921,00 КМ 

4,086.00 

412900 
Трошкови услуга 

контроле и наплате 
комуналне таксе за 
паркирање возила 

- 890,00 КМ 

412200  
Трошкови провизије за 
електронску наплату 

паркинга 
+ 925,00 КМ 

412900 
Трошкови хоризонталне 

и вертикалне 
сигнализације и 

одржавање семафора 
- 2.225,00 КМ 

412800 
Трошкови одржавања 

јавне расвјете и 
фонтане 

+ 2.225,00 КМ 

412500 
Набавка грађевинског 
материјала за изградњу 
пропуста, мостова и 

других објеката 
- 15,00 КМ 

412500 
Трошкови одржавања 
локалне путне мреже 

(набавка, превоз и 
уградња посипног 
материјала, гредер) 

+ 15,00 КМ 

32 
01/1-401-
292/13 од 

31.12.2013. 

00750120 
Кабинет начелника 

412900 

Остали расходи 
(непотпуна 

експропријација, 
процјене, вјештачења, 
накнаде штета и сл.) 

- 1.500,00 КМ 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900 
Трошкови 

репрезентације 
 + 1.500,00 КМ 

1,500.00 

33 
01/1-401-

292-1/13 од 
31.12.2013. 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке послове 

412900 
Расходи за стручно 

усавршавање 
запослених Општинске 

управе 
- 725,27 КМ 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке 
послове 

412200 
Расходи по основу 
утрошка енергије, 

комуналних, 
комуникационих и 

транспортних услуга 
+ 225,27 КМ  

725.27 
412500 

Расходи за текуће 
одржавање 
+ 400,00 КМ 

412700 
Расходи за стручне 
услуге Општинске 

управе 
+ 100,00 КМ 
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Ред. 
број  

Број и датум 
закључка 

Број и назив 
организационе 

јединице са које се 
врши реалокација 

Број и назив конта  
са којег се врши 
реалокација 

Назив и број 
организационе 
јединице на коју 

се врши 
реалокација 

Број и назив конта  
на који се врши 
реалокација 

Износ 
реалокације 

 у КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

34 
01/1-401-

292-2/13 од 
31.12.2013.  

00750140 
Одјељење за 
финансије 

411100 
Бруто плате запослених 

- 4.500,00 КМ 

00750160 
Одјељење за 
просторно 
уређење 

412900 
Трошкови комисије за 
преглед пројектне 
документације, 
технички пријем 
објеката и друге 

комисије 
+ 4.500,00 КМ 

4,500.00 

  

 


