
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И   З   В   Ј   Е   Ш   Т   А   Ј 
 

О ИЗВРШЕНИМ РЕАЛОКАЦИЈАМА 

ЗА ПЕРИОД  01.01 – 31.12.2015. ГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                              Предлагач: Начелник општине 

Прњавор, март 2016. године                                                 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 



 1

УВОДНИ ДИО 

 

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

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 10. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2015. годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 28/14 и 35/15) 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 22 реалокације буџетских средстава у 

укупном износу од 173.062,83 КМ. Ребаланс буџета општине Прњавор усвојен је 09.12.2015. 

године, и ребалансом буџета обухваћено је првих 14 реалокација буџетских средстава, док је 

наредних 8 реалокација извршено након усвајања ребаланса буџета. Када извршимо поређење 

са претходном годином када је извршено 29 реалокација у укупном износу од 427.025,42 КМ, 

видимо да је у 2015. години извршен и мањи број и мања вриједност реалокација у односу на 

2014. годину. 

У наставку овог извјештаја слиједи табеларни преглед извршених реалокација у периоду 

01.01 – 31.12.2015. године. 
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ПРЕГЛЕД  РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

 ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2015. 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 

Број и назив 
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 
01/1-401-66/15 
од 31.03.2015. 

године 

00750180 
Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

511100 
Средства за изградњу 
споменика погинулим 

борцима и израду главног 
пројекта централног спомен-

обиљежја 
-3.000,00 КМ 

00750180 
Одјељење за 

борачко-инвалидску 
заштиту 

412700 
Средства за израду 
идејног рјешења  

централног спомен-
обиљежја 

+3.000,00 КМ 

3,000.00 

2 

01/1-400-2/15 
 од 

02.04.2015. 
године 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

412800 
Уређење корита ријека и 
потока из намјенских 
средстава за воде 

-25.000,00 КМ 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

412700 
Израда елабората, 
студија, пројеката из 

намјенских средстава за 
воде 

+10.000,00 КМ 

25,000.00 511200 

Изградња и 
реконструкција објеката 
водоснабдијевања 
(базени, цјевоводи, 

изворишта чесме и др.) 
+15.000,00 КМ 

3 

01/1-401-
104/15 од 

20.05.2015. 
године 

00750170 
Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

511200 
Изградња и реконструкција 
градских улица,путне и 
канализационе мреже, 

школских и других објеката и 
јавне расвјете 
-26.300,00 КМ 

00750170 
Одјељење за 

стамбено-комуналне 
послове и 
инвестиције 

415200 
Грантови у земљи - 
капитални грантови 

+26.300,00 КМ 

26,300.00 

4 

01/1-401-
143/15 од 

09.07.2015. 
године 

00750125 
Територијална 
ватрогасна 
јединица 
Прњавор 

412200 
Расходи по основу утрошка 
енергијe, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

- 1.100,00 КМ 

00750125 
Територијална 

ватрогасна јединица 
Прњавор 

412900 
Остали непоменути 

расходи 
+ 2.200,00 КМ 

2,200.00 

412500 

Расходи за текуће 
одржавање 

- 1.100,00 КМ 

5 

01/1-401-
156/15 од 

16.07.2015. 
године 

00750170 
Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

412500 
Набавка грађевинског 
материјала за изградњу 

пропуста, мостова и других 
објеката 

- 4.900,00 КМ 

00750170 
Одјељење за 

стамбено-комуналне 
послове и 
инвестиције 

415200 
Грантови у земљи - 
капитални грантови 

+ 4.900,00 КМ 

4,900.00 

6 

01/1-401-
166/15 од 

16.07.2015. 
године 

00750120 
Кабинет 
начелника 

513100 
Издаци за прибављање 

земљишта  
(потпуна експропријација) 

- 54.000,00 КМ 

00750120 
Кабинет начелника 

412900 
Трошкови обештећења по 
судским пресудама и 
трошкови поступка  

+ 54.000,00 КМ 

54,000.00 

7 
01/1-400-9/15  
од 22.07.2015. 

године 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

412700 
Израда елабората, студија, 
пројеката из намјенских 
средстава за воде 

- 10.000,00 КМ 
00750250 

Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

 

415200 

КП Водовод АД - 
реконструкција постојећих 

и изградња нових 
објеката 

водоснабдијевања 
+ 15.000,00 КМ 

15,000.00 511100 

Изградња водопривредних 
објеката - брана, мостова, 

воденица, и сл. из намјенских 
средстава за воде 

- 5.000,00 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 

Број и назив 
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 
01/1-400-13/15 
од 13.08.2015. 

године 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

412700 
Едукација пољопривредних 

произвођача 
- 2.000,00 КМ 

00750250 
Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

415200 

Манифестација "Изложба 
расних грла стоке" 

+ 2.000,00 КМ 

2,000.00 

9 

01/1-401-
210/15 од 

16.09.2015. 
године 

00750180 
Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

511100 
Средства за спомен собу 
посвећену одбрамбено-

отаџбинском рату РС 1991-
1995. године 
- 6.366,38 КМ 

00750180 
Одјељење за 

борачко-инвалидску 
заштиту 

412500 
Трошкови одржавања 
спомен-обиљежја у 
мјесним заједницама 

+ 6.366,38 КМ 

6,366.38 

10 

01/1-401-
217/15 од 

17.09.2015. 
године 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и 
заједничке 
послове 

511200 

Инвестиционо одржавање, 
реконструкција и адаптација 

 зграда и објеката 
- 8.000,00 КМ 

00750240 
Служба за јавне 

набавке и заједничке 
послове 

412900 
Остали непоменути 
расходи Општинске 

управе 
+ 5.000,00 КМ 8,000.00 

412300 
Расходи за режијски 

материјал 
+ 3.000,00 КМ 

11 

01/1-401-
215/15 од 

18.09.2015. 
године 

00750125 
Територијална 
ватрогасна 
јединица 
Прњавор 

511100 

Набавка грађевинских 
објеката 

- 5.500,00 КМ 

00750125 
Територијална 

ватрогасна јединица 
Прњавор 

412200 
Расходи по основу 
утрошка енергије, 
комуналних,  

комуникационих и 
транспортних услуга 

+ 1.500,00 КМ 

5,500.00 412500 
Расходи за текуће 

одржавање 
+ 1.500,00 КМ 

412700 
Расходи за стручне 

услуге 
+ 2.500,00 КМ 

12 
01/1-400-15/15 
од 22.09.2015. 

године 

00750110 
Скупштина 
општине и 

стручна служба 
СО-е 

412600 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
- 506,67 КМ 

00750110 
Скупштина општине и 
стручна служба СО-е 

412900 
Трошкови репрезентације 

+ 1.256,45 КМ 
1,256.45 

412900 

Плакете, повеље, награде и 
признања општине 

-749,78 КМ 

13 

01/1-401-
229/15 од 

16.10.2015. 
године 

00750400 
ЈУ Дјечији вртић 
"Наша радост" 

412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних,  
комуникационих и 
транспортних услуга 

- 3.700,00 КМ 

00750400 
ЈУ Дјечији вртић 
"Наша радост" 

412900 
Остали непоменути 

расходи 
+ 3.700,00 КМ 

3,700.00 

14 

01/1-401-
245/15 од 

23.10.2015. 
године 

00750125 
Територијална 
ватрогасна 
јединица 

412500 

Расходи за текуће 
одржавање 

- 500,00 КМ 

00750125 
Територијална 

ватрогасна јединица 

412900 

Остали непоменути 
расходи 

+ 500,00 КМ 

500.00 

15 

01/1-401-
279/15 од 

24.12.2015. 
године 

08150027 
ЈУ Центар 

средњих школа 
"Иво Андрић" 
Прњавор 

411200 
Накнаде трошкова 

запослених 
- 2.800,00 КМ 

08150027 
ЈУ Центар средљих 
школа "Иво Андрић" 

Прњавор 

412200 
Расходи по основу 
утрошка енергије, 
комуналних,  

комуникационих и 
транспортних услуга 

+ 2.800,00 КМ 

2,800.00 

16 

01/1-401-
280/15 од 

28.12.2015. 
године 

00750160 
Одјељење за 
просторно 
уређење 

412700 
Трошкови премјера и 

успостављања катастра 
непокретности и остале 

стручне услуге 
- 3.000,00 КМ 

00750160 
Одјељење за 

просторно уређење 

412900 

Трошкови комисије за 
преглед пројектне 

документације, технички 
пријем објеката и друге 

комисије 
+ 3.000,00 КМ 

3,000.00 
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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 

Број и назив 
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 

17 

01/1-401-
282/15 од 

29.12.2015. 
године 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900  

Трошкови непотпуне 
експропријације, процјене, 

вјештачења, 
 накнаде штете и сл. 

- 620,00 КМ 

00750120 
Кабинет начелника 

 

412900 
Трошкови обештећења по 
судским пресудама и 
трошкови поступка  

+ 620,00 КМ 

620.00 

18 

01/1-401-
283/15 од 

29.12.2015. 
године 

00750400 
ЈУ Дјечији вртић 
"Наша радост" 

411200 
Бруто накнаде трошкова 

запослених 
- 800,00 КМ 

00750400 
ЈУ Дјечији вртић 
"Наша радост" 

412900 
Остали непоменути 

расходи 
+ 800,00 КМ 

800.00 

19 
01/1-400-19/15 
од 29.12.2015. 

године 

00750110 
Скупштина 
општине и 

стручна служба 
СО-е 

412600  

Расходи по основу путовања 
и смјештаја 
- 500,00 КМ 

00750110 
Скупштина општине и 
стручна служба СО-е 

412900 
Трошкови репрезентације 

+ 1.500,00 КМ 

2,300.00 

412900  
Накнаде одборника и чланова 

скупштинских комисија 
- 1.100,00 КМ 

412900  

Финансирање рада 
клубова одборника 

+ 800,00 КМ 
415200 

 Финансирање Општинске 
изборне комисије 

-700,00 КМ 

20 

01/1-401-282-
1/15 од 

31.12.2015. 
године 

00750120 
Кабинет 
начелника 

412900  

Трошкови непотпуне 
експропријације, процјене, 

вјештачења,  
накнаде штете и сл. 

- 50,00 КМ 

00750120 
Кабинет начелника 

412900 
Трошкови обештећења по 
судским пресудама и 
трошкови поступка  

+ 50,00 КМ 1,050.00 

00750140  
Одјељење за 
финансије 

411200  
Бруто накнаде трошкова 

запослених 
- 1.000,00 КМ 

00750190  
Остала буџетска 

потрошња 

413700  
Трошкови сервисирања 
примљених зајмова 

+ 1.000,00 КМ 

21 

01/1-401-282-
4/15 од 

31.12.2015. 
године 

 
00750140  

Одјељење за 
финансије 

 

411200  

Бруто накнаде трошкова 
запослених 

- 3.770,00 КМ 

00750130 
Одјељење за општу 

управу 

412900 
Трошкови вјенчања  

+ 470,00 КМ 

3,770.00 00750240 
 Служба за јавне 

набавке и заједничке 
послове 

412200  
Расходи по основу 
утрошка енергије, 
комуналних, 

комуникационих и 
транспортних услуга 

+ 1.500,00 КМ 

412700  
Расходи за стручне 

услуге Општинске управе 
+ 1.800,00 КМ 

22 

01/1-401-282-
5/15 од 

31.12.2015. 
године 

 
00750140  

Одјељење за 
финансије 

 

411200  

Бруто накнаде трошкова 
запослених 

- 1.000,00 КМ 

 
00750240  

Служба за јавне 
набавке и заједничке 

послове 

412200  

Расходи по основу 
утрошка енергије, 
комуналних, 

комуникационих и 
транспортних услуга 

+ 1.000,00 КМ 

1,000.00 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


