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Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

Ministarstvo financija 
 

Bosnia and Herzegovina 

Federation of Bosnia and Herzegovina 

POSAVINA COUNTY 

Ministry of finance 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED 
utroška tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 
 

 

Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2019. godini iznose 460.000 

KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine utrošeno je ukupno 193.824 KM ili 

42,14%. 

 

 

U izvještajnom razdoblju izvršenje tekućih pričuva je bilo slijedeće: 

 

 

600000 – RASHODI – TEKUĆE PRIČUVE ODOBRENO UTROŠENO INDEKS 

     

I Tekuća pričuva Vlade 400.000 169.474 42,37 

II Tekuća pričuva predsjednika Vlade 30.000 14.250 47,50 

III Tekuća pričuva zamjenika 

predsjednika Vlade 
15.000 5.600 37,33 

IV Tekuća pričuva ministra financija 15.000 4.500 30,00 

     

 UKUPNO (I + II + III): 460.000 193.824 42,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail: financije.zp@tel.net.ba 

Tel.: +387 (0) 31 713 129, Cent. +387 (0) 31 713 265 

Fax: +387 (0) 31 713 932 

Orašje, Jug II bb Obilaznica 

mailto:financije.zp@tel.net.ba
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

 

Izvješće o utrošku tekućih pričuva Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine 

Ministar financija podnosi na temelju članka 61.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne 

i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 

102/15, 104/16, 5/18 i 11/19). 

 

Izvještavanje o utrošku i raspolaganje sredstvima tekućih pričuva utvrđenih Proračunom 

Županije Posavske za 2019. godinu regulirano je člankom 10.(7) Zakona o izvršavanju 

Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 

9/18), te Odlukom o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije 

Posavske za 2019. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 1/19). 

 

Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2019. godini iznose 460.000 

KM. U razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine utrošeno je ukupno 193.824 KM ili 42,14%. 

Struktura utroška sredstava tekućih pričuva u izvještajnom razdoblju prikazana je u Tablici 1. 

 

 
Tablica 1. Struktura utroška sredstava tekućih pričuva u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine 

 

600000 – RASHODI – TEKUĆE PRIČUVE UTROŠENO % UČEŠĆA 

I Tekuća pričuva Vlade 169.474 87,44 

II Tekuća pričuva predsjednika Vlade 14.250 7,35 

III 
Tekuća pričuva zamjenika predsjednika 

Vlade 
5.600 2,89 

IV Tekuća pričuva ministra financija 4.500 2,32 

 UKUPNO (I + II + III): 193.824 100,00 

 

 
Graf 1. Struktura utroška sredstava tekućih pričuva u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine 

 

Tekuća pričuva 
Vlade; 87,44% 

Tekuća pričuva 
predsjednika 
Vlade; 7,35% 

Tekuća pričuva 
ministra financija; 

2,32% 

Tekuća pričuva 
zamjenika 

preds.Vlade; 
2,89% 
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I TEKUĆA PRIČUVA VLADE 
 

S pozicije „Tekuća pričuva Vlade“ u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine utrošeno je 169.474 

KM ili 42,37% ukupno planiranih sredstava na toj poziciji. Navedena sredstva su utrošena u 

svrhu novčanih pomoći, dotacija i naknada kako slijedi: 
 

Nadležna proračunska 

organizacija 
Primatelj Svrha Iznos (KM) 

Vlada Županije Posavske 
Neprofitne organizacije 

i udruge građana 

Sufinanc.organizacije manifestacije 

/proslave/obilježavanja i sudjelovanja na 

istima, promoviranje djelatnosti, 

sponzorstva, sufinanciranje projekata i 

potpora red.poslovanju 

39.500,00 

Ministarstvo gospodarstva i 

prostornog uređenja 
Centri za poduzetništvo 

Sufinanc.organizacije manifestacije 

/proslave/obilježavanja i sudjelovanja na 

istima 

3.000,00 

Ministarstvo financija Niže razine vlasti 

Sufinanc.organizacije manifestacije 

/proslave/obilježavanja i sudjelovanja na 

istima, sufinanciranje projekata i potpora 

red.poslovanju 

44.500,00 

Ministarstvo zdravstva, rada 

i socijalne politike 
Fizičke osobe 

Financijska pomoć za uplatu doprinosa i 

dokup staža 
2.474,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 

Športski klubovi i 

društva 

Sufinanciranje projekata izgradnje i 

sanacije objekata, organizacije 

manifestacije/proslave/obilježavanja te 

pomoć redovitom poslovanju 

45.000,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 

Kulturno-umjetnička 

društva i institucije iz 

oblasti kulture 

Sufinanciranje organizacije 

manifestacije/proslave/obilježavanja i 

sudjelovanja na istima, potpora redovitom 

poslovanju 

4.000,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 
Medijske institucije   

Sufinanciranje medijskih projekata te 

pomoć redovitom poslovanju 
24.000,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 
Vjerske ustanove 

Sufinanciranje izgradnje/sanacije vjerskih 

objekata i pomoćnih objekata i potpora 

redovitom poslovanju 

7.000,00 

 UKUPNO:  169.474 

 
Graf 2. Struktura utroška tekuće pričuve Vlade prema primateljima u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine 

Neprof.org.i udruge 
građana; 23,31% 

Niže razine vlasti; 
26,26% 

Institucije iz oblasti 
kulture; 2,36% 

Športski klubovi i 
društva; 26,55% 

Fizičke osobe-dokup 
staža; 1,46% 

Medijske institucije; 
14,16% 

Vjerske ustanove; 4,13% 

Centri za poduzetništvo; 
1,77% 
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II TEKUĆA PRIČUVA PREDSJEDNIKA VLADE 
 

S pozicije „Tekuća pričuva predsjednika Vlade“ u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine 

utrošeno je 4.550 KM ili 15,17% ukupno planiranih sredstava na toj poziciji. Navedena 

sredstva su utrošena u svrhu novčanih pomoći, dotacija i naknada kako slijedi: 

 
Nadležna proračunska 

organizacija 

Primatelj Svrha Iznos (KM) 

Vlada Županije Posavske 
Neprofitne organizacije 

i udruge građana 

Sufinanciranje organizacije 

manifestacije/proslave/obilježavanja 

i sudjelovanja na istima, i 

sufinanciranje projekata  

2.300,00 

Ministarstvo financija Niže razine vlasti  

Sufinanciranje projekata izgradnje i 

sanacije objekata, te pomoć 

socijalno ugroženim mještanima 

3.000,00 

Ministarstvo zdravstva, rada 

i socijalne politike 
Fizičke osobe 

Financijska pomoć za zdravstvene i 

socijalne potrebe 
2.450,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 
Fizičke osobe 

Financijska pomoć iz oblasti 

visokog školstva, pomoć za 

obrazovanje  

500,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 

Športski klubovi i 

društva 

Sufinanciranje projekata izgradnje i 

sanacije objekata, organizacije 

manifestacije/proslave/obilježavanja, 

te pomoć redovitom poslovanju 

6.000,00 

 UKUPNO:  14.250,00 

 

 

 
Graf 3. Struktura utroška tek.pričuve predsjednika Vlade prema primateljima u razdoblju 01.01.-30.06.2019. g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizičke osobe 
(zdravstvo i 

socijala); 17,19% 

Športski klubovi i 
društva; 42,11% 

Neprofitne 
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udruge građana; 
16,14% 

Neprof.organ. i 
udruge građana; 

3,25% 
Fizičke osobe 

(obrazovanje); 
3,51% 
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III TEKUĆA PRIČUVA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VLADE 
 

 

S pozicije „Tekuća pričuva zamjenika predsjednika Vlade“ u razdoblju 01.01.-30.06.2019. 

godine utrošeno je 5.600 KM ili 37,33% ukupno planiranih sredstava na toj poziciji. 

Navedena sredstva su utrošena u svrhu novčanih pomoći, dotacija i naknada kako slijedi: 

 
Nadležna proračunska 

organizacija 

Primatelj Svrha Iznos (KM) 

Ministarstvo zdravstva, rada i 

socijalne politike 
Fizičke osobe 

Financijska pomoć za zdravstvene i 

socijalne potrebe 
5.600,00 

 UKUPNO:  5.600,00 

 
Graf 4. Struktura utroška tek.pričuve zamjenika predsjednika Vlade prema primateljima u razdoblju 01.01.-

30.06.2019. g. 

 

 

IV TEKUĆA PRIČUVA MINISTRA FINANCIJA 
 

 

S pozicije „Tekuća pričuva ministra financija“ u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine 

utrošeno je 4.500 KM ili 30,00% ukupno planiranih sredstava na toj poziciji. Navedena 

sredstva su utrošena u svrhu novčanih pomoći, dotacija i naknada kako slijedi: 

 
Nadležna proračunska 

organizacija 

Primatelj Svrha Iznos (KM) 

Vlada Županije Posavske 
Neprofitne organizacije 

i udruge građana 

Financijska pomoć za organizaciju 

manifestacije/proslave/obilježavanja 

i sudjelovanje na istima 

300,00 

Ministarstvo financija Niže razine vlasti 
Financijska pomoć za projekte 

izgradnje i sanacije objekata 
500,00 

Ministarstvo zdravstva, rada i 

socijalne politike 
Fizičke osobe 

Financijska pomoć za zdravstvene i 

socijalne potrebe 
3.100,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 

Športski klubovi i 

društva 

Financijska pomoć za organizaciju 

manifestacije/proslave/obilježavanja 
300,00 

Ministarstvo prosvjete, 

znanosti, kulture i športa 

Kulturno-umjetnička 

društva i institucije iz 

oblasti kulture 

Financijska pomoć za organizaciju 

manifestacije/proslave/obilježavanja 
300,00 

 UKUPNO:  4.500,00 

 

Fizičke osobe 
(zdravstvo i 

socijala); 100,00% 
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Graf 5. Struktura utroška tek.pričuve ministra financija prema primateljima u razdoblju 01.01.-30.06.2019. g. 
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Orašje, kolovoz 2019.godine  
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