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1

01/1-401-2/17 

од 

31.01.2017.

године

00750180

Одјељење за 

борачко-инвалидску 

заштиту

415200

Средства за трошкове превоза 

породица погинулих бораца и РВИ 

(Програм бањске рехабилитације и 

обиљежавања значајних датума)

- 2.000,00 КМ

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту

415200 

Средства за обиљежавање 

значајних датума у области 

борачко-инвалидске заштите

+ 2.000,00 КМ

2.000,00

412800 

Крпање ударних рупа на улицама 

- 3.500,00 КМ

412500

 Трошкови санације ударних рупа 

- 3.500,00 КМ

412500 

Трошкови одржавања локалне путне 

мреже (уређење путног појаса, ископи, 

бетонски, армирано-бетонски и 

асфалтни радови) 

- 11.000,00 КМ

412500

 Трошкови ископа, чишћења канала и 

других земљаних радова 

- 30.000,00 КМ

511200 

Изградња и реконструкција градских 

улица, путне и канализационе мреже и  

школских и других објеката, јавне 

расвјете, и израда и ревизија пројектне 

документације 

- 20.000,00 КМ

412600 

Расходи по основу 

путовања и смјештаја

+ 460,00 КМ

412900 

Остали непоменути расходи

 +120,00 КМ

4

01/1-401-

74/17 од 

16.03.2017.

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 

- 7.000,00 КМ

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције

412800 

Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, 

тргова и др.

+ 7.000,00 КМ

7.000,00

5

01/1-401-

91/17 од 

05.04.2017.

године

00750180

Одјељење за 

борачко-инвалидску 

заштиту

511100

 Средства за спомен собу посвећену 

одбрамбено-отаџбинском рату РС 

1991 -1995. године

- 5.000,00 КМ

00750180

Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту

415200

 Борачка организација општине 

Прњавор - финансирање 

обавеза из ранијег периода

+ 5.000,00 КМ

5.000,00

6

01/1-401-

106/17 од 

05.04.2017.

године

00750150

Одјељење за 

локални економски 

развој и друштвене 

дјелатности

415200

 Манифестације поводом обиљежавања 

Светог Саве (Светосавски бал и 

школска слава)

- 3.600,00 КМ

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

412900 

Остали непоменути расходи 

Општинске управе 

+ 3.600,00 КМ

3.600,00

7

01/1-401-

122/17 од 

18.04.2017.

године

00750240

Служба за јавне 

набавке и 

заједничке послове

412300 

Расходи за режијски материјал

- 3.000,00 КМ

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

412900 

Остали непоменути расходи 

Општинске управе 

+ 3.000,00 КМ

3.000,00

8

01/1-401-

137/17 од 

28.04.2017.

године

00750240

Служба за јавне 

набавке и 

заједничке послове

511200 

Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и одржавање зграда и 

објеката

- 5.000,00 КМ

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

412900 

Остали непоменути расходи 

Општинске управе 

+ 5.000,00 КМ

5.000,00

Табела 1.

580,00

Износ 

реалокације

 у КМ

2

01/1-401-

41/17 од 

14.02.2017.

године

00750170

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и 

инвестиције

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције

412800 

Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, 

тргова и др.

+ 68.000,00 КМ

68.000,00

3

01/1-401-

72/17 од 

16.03.2017.

године

08150027

ЈУ Центар средњих 

школа" Иво Андрић" 

Прњавор

412700

Расходи за стручне услуге

- 580,00 КМ

08150027

ЈУ Центар средњих 

школа" Иво Андрић" 

Прњавор

ПРЕГЛЕД  РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ                                                                         

Број и назив конта на који

се врши реалокација

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

1
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Износ 

реалокације

 у КМ

ПРЕГЛЕД  РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 ИЗВРШЕНИХ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ                                                                         

Број и назив конта на који

се врши реалокација

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

00750120

Кабинет начелника

419100

 Трошкови обештећења по судским 

пресудама и трошкови поступка

- 11.100,00 КМ
00750170

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и 

инвестиције

412100 

Расходи по основу закупа објекта Школе 

за основно музичко образовање

- 13.900,00 КМ

412800

 Остали комунални послови по наруџби 

(саднице,  канали, уређење зелених 

површина, објекти на путу, чишћење 

сливника, одржавање јавних извора и 

др.) 

-1.500,00 КМ

412800 

Крпање ударних рупа на улицама

 - 10.799,01 КМ

412900 

Трошкови хоризонталне и вертикалне 

сигнализације и одржавање семафора

- 1.350,00 КМ

412500 

Трошкови саобраћајне сигнализације

- 3.000,00 КМ

11

01/1-401-

164/17 од 

25.05.2017.

године

08180011

ЈУ Центар за 

културу Прњавор

412700

 Расходи за стручне услуге Центра за 

културу

-1.150,00 КМ

08180011

ЈУ Центар за културу 

Прњавор

638100

 Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за 

вријеме боловања који се 

рефундирају од фондова 

обавезног социјалног 

осигурања 

+ 1.150,00 КМ

1.150,00

12

01/1-401-

190/17 од 

16.06.2017.

године

00750120

Кабинет начелника

412900 

Поклон пакети за дјецу нижег узраста

- 1.300,00 КМ

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

412900 

Остали непоменути расходи 

Општинске управе 

+ 1.300,00 КМ

1.300,00

13

01/1-401-

189/17 од 

29.06.2017.

године

08180011

ЈУ Центар за 

културу Прњавор

511200

 Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација зграда и 

објеката

- 821,33 КМ

08180011

ЈУ Центар за културу 

Прњавор

638100 

Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за 

вријеме боловања који се 

рефундирају од фондова 

обавезног социјалног 

осигурања 

+ 821,33 КМ

821,33

14

01/1-401-

277/17 од 

30.06.2017. 

године

00750180

Одјељење за 

борачко-инвалидску 

заштиту

511100

Средства за  спомен собу посвећену 

одбрамбено-отаџбинском рату РС 

1991-1995. године

- 17.472,12 КМ

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

412500

Трошкови текућег одржавања

+ 17.472,12 КМ

17.472,12

412500

 Трошкови санације ударних 

рупа 

+ 16.649,01 КМ

16.649,01

9

01/1-401-

147/17 од 

08.05.2017.

године

00750240

Служба за јавне 

набавке и заједничке 

послове

511300 

Набавка опреме 

+ 25.000,00 КМ
25.000,00

10

01/1-401-

154/17 од 

15.05.2017.

године

00750170

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и 

инвестиције

00750170

Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције

2


