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                                                                                                   Предлагач: Начелник општине 

Прњавор,  април  2014. године                                              Обрађивач: Одјељење за финансије 



 

 

УВОДНИ ДИО 

 

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета која се могу користити за: 

− покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету, 

− буџетске издатке за које се покаже да планирана буџетска средства нису довољна, 
− привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава, и 

− изузетно за остале намјене у складу са одлукама начелника општине. 

 

 Коришћење средства буџетске резерве се врши на основу појединачних одлука 

начелника општине, које се доносе у форми закључка, у складу са Одлуком о коришћењу 

средстава буџетске резерве („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/11), а сам поступак 

одобравања коришћења средстава буџетске резерве се спроводи на сљедећи начин:  

• прво се врши реалокација средстава буџетске резерве са унешеног оперативног буџета на 

одговарајући организациони и економски код, 

• након извршене реалокације средстава доноси се закључак о одобравању средстава са 

организационог и економског кода на кога су средства реалоцирана. 

 

 Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12) и Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 2013. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 34/12 и 37/13) прописани су рокови извјештавања 

о коришћењу средстава текуће буџетске резерве. Одјељење за финансије је обавезно да 

тромјесечно извјештава начелника општине о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, а 

начелник општине је обавезан да полугодишње и годишње извјештава Скупштину општине о 

коришћењу средстава буџетске резерве.    

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 Средства  текуће буџетске резерве су у извјештајном периоду распоређена у укупном 

износу од 242.499,04 КМ, и то на сљедеће буџетске позиције:  

� 412100 – Расходи по основу закупа у износу од 17.970,00 КМ, 

� 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и  

                транспортних услуга у износу од 4.600,00 КМ, 

� 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 3.500,00 КМ, 

� 412700 – Расходи за стручне услуге у износу од 3.500,00 КМ, 

� 412900 – Остали непоменути расходи у износу од 104.513,91 КМ, 

� 415200 – Грантови у земљи у износу од 61.472,13 КМ,  

� 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине у износу од   

                36.843,00 КМ, 

� 511300 – Издаци за набавку опреме у износу од 2.000,00 КМ и 

� 513100 – Издаци за прибављање земљишта у износу од 8.100,00 КМ. 

 Расходи из реалоцираних средстава текуће буџетске резерве у извјештајном периоду су 

остварени у износу од 241.897.27 КМ, и у табели организационе класификације расхода су 

приказани као одвојене позиције ради јаснијег идентификовања утрошка средстава текуће 

буџетске резерве.  

 У наредној табели дат је детаљан преглед извршених реалокација средстава текуће 

буџетске резерве у периоду од 01.01–31.12.2013. године, као и намјена утрошка ових средстава. 

 


