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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 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15 и 15/16) 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 четири реалокације буџетских средстава у 

укупном  износу од 75.500,00 КМ. Ребалансом буџета општине Прњавор за 2016. годину, који 

је усвојен 15.06.2016. године, обухваћене су прве три реалокације, док је задња реалокација 

извршена након усвајања ребаланса буџета. 

 

 

ПРЕГЛЕД  РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

 ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2016. 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-

16/16 од 

28.01.2016. 

године 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

кoмуналне послове 

и инвестиције 

511200 

Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и 

канализационе мреже, 

школских и др. објеката, јавне 

расвјете, и израда и ревизија 

пројектне документације 

- 50.000,00 КМ 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

инвестиције 

412800 

Зимско одржавање 

локалних путева, 

улица, тротоара, 

тргова и др. 

+ 50.000,00 КМ 

50,000.00 

2 

01/1-401-

16/16 од 

28.01.2016. 

године 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

кoмуналне послове 

и инвестиције 

412500 

Набавка грађевинског 
материјала за изградњу 

пропуста, мостова и других 
објеката 

- 16.000,00 КМ 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

инвестиције 

415200  

Грантови у земљи -

капитални грантови 

+ 16.000,00 КМ 

16,000.00 

3 

01/1-401-

106/16 од 

26.04.2016. 

године 

00750150 

Одјељење за 

локални економски 

развој и друштвене 

дјелатности 

416100 

Средства за стипендије 

ученика и студената 

- 3.000,00 КМ 

00750150 

Одјељење за 

локални 

економски 

развој и 

друштвене 

дјелатности 

416100 

Средства за 

једнократне помоћи 

+ 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 

4 

01/1-401-

150/16 од 

20.06.2016. 

године 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

кoмуналне послове 

и инвестиције 

412500 

Набавка грађевинског 
материјала за изградњу 
пропуста, мостова и др. 

објеката 

- 6.500,00 КМ 

00750170 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне 

послове и 

инвестиције 

511200 

Изградња и 

реконструкција 

градских улица,путне и 

канализационе мреже, 

школских и других 
објеката,  јавне 

расвјете, и израда и 

ревизија пројектне 

документације  

+ 6.500,00 КМ 

6,500.00 

 

 

 

 

 


