
1 2 3 4 5 6 7

1

01/1-401-

307/19 од 

26.12.2019.

године

00750130

Одјељење за општу управу

412900

Трошкови обиљежавања 

значајних датума у мјесним 

заједницама

-1.000,00 КМ

00750130

Одјељење за општу управу

412900

Трошкови вјенчања

+1.000,00 КМ

1.000,00

2

01/1-401-

309/19 од 

26.12.2019.

године

00750240

Одсјек за заједничке 

послове

516100

Издаци за залихе ситног 

инвентара, ауто-гума, одјеће, 

обуће и сл.

-700,00 КМ

00750240

Одсјек за заједничке послове

412900

Остали непоменути расходи

+700,00 КМ

700,00

3

01/1-401-

311/19 од 

27.12.2019.

године

08180011

ЈУ Центар за културу 

Прњавор

411200

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и  осталих личних 

примања запослених по основу 

рада

-400,00 КМ

08180011

ЈУ Центар за културу 

Прњавор

411100

Расходи за бруто плате запослених

+400,00 КМ

400,00

4

01/1-401-

312/19 од 

30.12.2019.

године

00750241

Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе

513100

Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна 

експропријација)

-4.500,00 КМ

00750241

Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе

412700

Расходи за стручне услуге

+4.500,00 КМ

4.500,00

5

01/1-401-

313/19 од 

31.12.2019.

године

00750190

Остала буџетска потрошња

621300

Отплата дуга по кредиту од

 7 мил. КМ

-4.200,00 КМ

00750150

Одјељење за ЛЕР и 

друштвене дјелатности

415200

Средства за одржавање Фестивала 

националних мањина "Мала 

Европа" Прњавор

+4.200,00 КМ

4.200,00

00750241

Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе

513100

Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна 

експропријација)

-2.467,28 КМ
621300 

Отплата дуга по кредиту од 7 

мил. КМ

-5.250,00 КМ

621900

 Издаци за потенцијалне обавезе 

по основу издатих гаранција

-3.550,00 КМ

7

01/1-401-313-

2/19 од 

31.12.2019.

године

00750240

Одсјек за заједничке 

послове

412900

Расходи за стручно 

усавршавање запослених 

Општинске управе

-955,00 КМ

00750240

Одсјек за заједничке послове

412900

Остали непоменути расходи

+955,00 КМ

955,00

411200 

Расходи по основу дневница за 

службена путовања

-500,00 КМ

412900

Накнаде одборника и чланова 

скупштинских комисија

-1.500,00 КМ

412900 

Средства за обуку структура 

заштите и спасавања

- 1.944,00 КМ

416100 

Једнократне новчане помоћи 

појединцима из области борачке 

популације

+4.000,00 KM
412900 

Средства за оперативно 

спровођење мјера и активности 

цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања

- 216,00 КМ

415200

 Капитални грантови-реализација 

УНДП пројекта "Програм за 

опоравак од поплава-стамбено 

збрињавање"

+600,00 КМ

416100 

Средства за санацију штета од 

елементарних непогода

-4.440,00 КМ

415200  

Удружење СУБНОР-а

+2.000,00 КМ

ПРИЛОГ - Табела бр. 2.

ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

  ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ ОД УСВАЈАЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ДО 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

6

01/1-401-313-

1/19 од 

31.12.2019.

године

00750241

Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе

419100

Трошкови обештећења по судским 

пресудама и трошкови поступка

+11.267,28 КМ

11.267,28

00750190

Остала буџетска потрошња

2.000,00

9

01/1-401-

314/19 од 

31.12.2019.

године

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

6.600,00

8

01/1-401-313-

3/19 од 

31.12.2019.

године

00750110

Скупштина општине и 

стручна служба СО-е

00750110

Скупштина општине и 

стручна служба СО-е

412900

Трошкови репрезентације

+2.000,00 КМ

1



1 2 3 4 5 6 7

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

10

01/1-401-

315/19 од 

31.12.2019.

године

00750400

ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" Прњавор

412400

Расходи за материјал за посебне 

намјене

- 1.300,00 КМ

00750400

ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" Прњавор

412900

Остали непоменути расходи

+1.300,00 КМ

1.300,00

416100

 Мјере за побољшање 

демографске ситуације

- 7.700,00 КМ

416100 

Једнократне новчане помоћи за 

треће и свако сљедеће 

новорођено дијете 

-2.500,00 КМ

415200 

Акциони план за реализацију 

стратегије за инклузију Рома

-800,00 КМ

414100 

Субвенционисање трошкова 

комуналних водних услуга 

социјално угроженим 

корисницима на подручју 

општине Прњавор

-862,00 КМ

00750190

Остала буџетска потрошња

621900 

Издаци за потенцијалне обавезе 

по основу издатих гаранција

- 17.600,00 КМ

415200

Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског 

наслијеђа)

+9.262,00 КМ

12

01/1-401-313-

5/19 од 

31.12.2019.

године

00750190

Остала буџетска потрошња

487200

Трансфери ентитету

-100,00 КМ

00750190

Остала буџетска потрошња

487300

Трансфери јединицама локалне 

самуоправе

+100,00 КМ

100,00

00750120

Кабинет начелника

412900 

Плакете, повеље, награде и 

признања Начелника општине

-2.100,00 КМ

621300  

Отплата дуга по кредиту од

 5 мил. КМ

-900,00 КМ
487200 

Трансфери ентитету

-900,00 КМ

14

01/1-401-313-

7/19 од 

31.12.2019.

године

08180068

Народна библиотека

412300

Расходи за режијски материјал

-393,00 КМ

08180068

Народна библиотека

412200

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга 

+393,00 КМ

393,00

416100 

Регресирање камата на 

пољопривредне кредите

-1.127,00 КМ

412700

 Програм превентивне здравствене 

заштите становништва

+500,00 КМ

412700 

Едукација пољопривредних 

произвођача

-426,00 КМ

412700 

Расходи за стручне услуге 

(извршење рјешења, мониторинг 

загађујућих материјала у животној 

средини)

+1.053,00 КМ

411400 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи

+2.000,00 КМ

412300 

Расходи за режијски материјал

+1.300,00 КМ

511300 

Набавка опреме

+8.200,00 КМ

516100 

Издаци за залихе ситног 

инвентара, одјеће и обуће

+1.240,00 КМ 

29.462,00
415200 

ЈП "Радио Прњавор"

+10.000,00 КМ

11

01/1-401-313-

4/19 од 

31.12.2019.

године

00750150

Одјељење за локални 

економски развој и 

друштвене дјелатности
00750150

Одјељење за локални 

економски развој и 

друштвене дјелатности

415200

Средства за имплементацију и 

суфинасирање пројеката 

предвиђених Стратегијом развоја 

општине Прњавор 

+10.200,00 КМ

13

01/1-401-313-

6/19 од 

31.12.2019.

године

00750120

Кабинет начелника

412900

Трошкови репрезентације 

+3.900,00 КМ

3.900,00

00750190

Остала буџетска потрошња

00750220

Одјељење за инспекцијске 

послове
1.553,00

16

01/1-401-313-

9/19 од 

31.12..2019.

године

00750400

ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" Прњавор

411100 

Расходи за бруто плате 

запослених

-3.300,00 КМ

00750400

ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" Прњавор
12.740,00

411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу 

рада

-9.440,00 КМ

15

01/1-401-313-

8/19 од 

31.12.2019.

године

00750250

Одјељење за 

пољопривреду, 

водопривреду и шумарство

2



1 2 3 4 5 6 7

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

412200 

Трошкови провизије за 

електронску наплату паркинга

-365,00 КМ

412100 

Трошкови закупнине паркинг 

простора 

+365,00 КМ

412800 

Зимско одржавање лок путева, 

улица, тротоара, тргова и др.

 -8.900,00 КМ

412500 

Трошкови одржавања локалне 

путне мреже (набавка, превоз и 

уградња посипног материјала, 

гредер)

+6.000,00 КМ
412500 

Набавка грађевинског 

материјала за изградњу 

пропуста, мостова и других 

објеката

-636,00 КМ

412800 

Трошкови ел. енергије за јавну  

расвјету  (у граду имјесним 

заједницама)

+8.225,00 КМ

412800 

Трошкови чишћења улица, 

тротоара и зелених површина са 

одвозом прикупљеног отпада, 

трошкови прања улица и 

тротоара, кошења зелених 

површина и др.

-4.548,00 КМ

511200 

Уградња потапајућих стубића у 

зони привремене забране вожње 

- из средстава општине

-1.763,00 КМ

411100 

Расходи за бруто плате 

запослених 

-6.000,00 КМ

411400 

Расходи за отпремнине и 

једнократне  помоћи 

-1.000,00 КМ
412200 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих  и 

транспортних услуга 

-1.500,00 КМ

416100 

Новчане помоћи

 -2.000,00 КМ

416100 

Новчане помоћи из буџета РС 

-2.000,00 КМ

416100 

Додатак за помоћ и његу

  -6.000,00 КМ

416100 

Додатак за помоћ и његу из 

буџета РС 

 -6.000,00 КМ

416100 

Накнаде за личну инвалиднину 

 -5.000,00 КМ

416300 

Смјештај штићеника у 

породицу 

 -9.000,00 КМ

416300 

Смјештај штићеника у установе 

социјалне заштите 

 -3.000,00 КМ

16.212,00

511200 

Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и 

канализационе мреже, школских и 

других објеката, јавне расвјете, и 

израда и ревизија пројектне 

документације

+1.622,00 КМ

18

01/1-401-313-

11/19 од 

31.12.2019.

године

00750300

ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор

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

+57.180,00 КМ

57.180,00

17

01/1-401-313-

10/19 од 

31.12.2019.

године

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове  и 

инвестиције

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове  и 

инвестиције

3



1 2 3 4 5 6 7

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

411100 

Расходи за бруто плате 

запослених

 -4.300,00 КМ

411300 

Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме 

боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада 

плата

 -1.600,00 КМ
412200 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

-6.580,00 КМ

412400 

Расходи за материјал за посебне 

намјене

 -3.200,00 КМ

00750150

 Одјељење за ЛЕР и 

друштвене дјелатности

414100 

Подстицаји за запошљавање у 

привреди - МЕГ пројекат

-3.950,00 КМ
412400 

Расходи за материјал за посебне 

намјене 

-1.700,00 КМ

412500 

Расходи за текуће одржавање

 -1.600,00 КМ

412600 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 

-400,00 КМ

412700 

Расходи за стручне услуге 

-400,00 КМ

638100 

Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за 

вријеме боловања који се 

рефундирају од фондова 

обавезног социјалног осигурања

-3.800,00 КМ

487200 

Трансфери ентитету  

-3.500,00 КМ

631900 

Остали издаци 

(поврат/прекњижавање прихода 

наплаћених у претходној или 

ранијим годинама) 

 -3.200,00 КМ

638100 

Остали издаци (рефундација 

прихода по основу књижних 

обавјештења добијених од 

Пореске управе)  

-2.800,00 КМ

621900 

Издаци за потенцијалне обавезе 

по основу издатих гаранција

-3.850,00 КМ

00750400

ЈУ Дјечији вртић Наша 

радост Прњавор

415200 

Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског 

наслијеђа)

+40.700,00 КМ

47.720,00

00750400

ЈУ Дјечији вртић Наша 

радост Прњавор

00750190

Остала буџетска потрошња
19

01/1-401-313-

12/19 од 

31.12.2019.

године

00750150

Одјељење за ЛЕР и 

друштвене дјелатности

4



1 2 3 4 5 6 7

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

412200 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

-900,00 КМ

412300 

Расходи за режијски материјал

 -5.400,00 КМ

412500 

Расходи за текуће одржавање 

- 1.300,00 КМ

412700

Расходи за стручне услуге 

Општинске управе

-4.000,00 КМ

511200

Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација 

зграда и објеката

-10.420,00 КМ
516100

Издаци за залихе ситног 

инвентара, ауто-гума, одјеће, 

обуће и сл.

-500,00 КМ

20

01/1-401-313-

13/19 од 

31.12.2019.

године

00750160

Одјељење за просторно 

уређење

414100  

Субвенције за легализацију 

бесправно изграђених објеката

-2.520,00 КМ

00750160

Одјељење за просторно 

уређење

412700  

Израда регулационих и 

урбанистичких планова, пројеката, 

програма и студија

+2.520,00 КМ

2.520,00

21

01/1-401-313-

14/19 од 

31.12.2019.

године

00750240

Одсјек за заједничке 

послове

412900  

Расходи за стручно 

усавршавање запослених 

Општинске управе

-100,00 КМ

00750240

Одсјек за заједничке послове

412600  

Расходи по основу путовања и 

смјештаја Општинске управе

+100,00 КМ

100,00

22

01/1-401-313-

15/19 од 

31.12.2019.

године

00750140

Одјељење за финансије

411200  

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу 

рада

-4.100,00 КМ

00750140

Одјељење за финансије

411400  

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи

+4.100,00 КМ

4.100,00

23

01/1-434-20/20 

од 31.12.2019.

године

00750140

Одјељење за финансије

411100  

Расходи за бруто плате 

запослених 

-3.860,00 КМ

00750120

Кабинет начелника

412900  

Расходи по основу организације, 

пријема, манифестација и остали 

расходи

+3.860,00 КМ

3.860,00

24

01/1-401-313-

16/19 од 

31.12.2019. 

године

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

412900

Средства за оперативно 

спровођење мјера и активности 

цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања

-400,00 КМ

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

416100

Једнократне новчане помоћи 

појединцима из области борачке 

популације

+400,00 КМ

400,00

25

01/1-401-313-

17/19 од 

31.12.2019. 

године

00750250

Одјељење за 

пољопривреду, 

водопривреду и шумарство

414100

Подстицаји пољопривредним 

произвођачима

-10.000,00 КМ

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

415200

Борачка организација општине 

Прњавор

+10.000,00 КМ

10.000,00

411200

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу 

рада

-2.300,00 КМ
412700

Расходи за стручне услуге

-300,00 КМ

511300

Набавка опреме

-100,00 КМ

412700 

Услуге у области информисања - 

медијско праћење 

+7.020,00 КМ

00750240

Одсјек за заједничке 

послове

26

01/1-401-313-

18/19 од 

31.12.2019. 

године

08150027

ЈУ Центар средњих школа 

"Иво Андрић" Прњавор

08150027

ЈУ Центар средњих школа 

"Иво Андрић" Прњавор

412200

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга

+2.700,00 КМ

2.700,00

5



1 2 3 4 5 6 7

Износ 

реалокације

 у КМ

Ред.

број 

Број и датум

закључка

Број и назив 

организационе јединице 

са које се врши 

реалокација

Број и назив конта 

са коjег

се врши реалокација

Број и назив 

организационе јединице на 

коју се врши реалокација

Број и назив конта 

на који

се врши реалокација

411100

Расходи за бруто плате 

запослених

-2.000,00 КМ

638100

Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за 

вријеме боловања који се 

рефундирају од фондова 

обавезног социјалног осигурања

-5.038,72 КМ

28

01/1-401-313-

19/19 од 

31.12.2019. 

године

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

-190,00 КМ

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове  и 

инвестиције

412700

Геодетске и остале стручне услуге

+190,00 КМ

190,00

29

01/1-401-313-

20/19 од 

31.12.2019. 

године

00750140

Одјељење за финансије

411200

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу 

рада

-4.000,00 КМ

00750150

Одјељење за локални 

економски развој и 

друштвене дјелатности

415200

Удружење пензионера

+4.000,00 КМ

4.000,00

237.091,00
Укупна вриједност извршених

реалокација 

7.038,7227

01/1-401-313-

18/19 од 

31.12.2019. 

године

00750140

Одјељење за финансије

00750150

Одјељење за локални 

економски развој и 

друштвене дјелатности

487900

Помоћ основним школама

+7.038,72 КМ
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