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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈAВНА  УСТАНОВА МУЗИЧКАШКОЛА „ КОНСТАНТИН БАБИЋ“  ПРЊАВОР 

ПРЊАВОР 
Ул.Владике Платона бр.27  78430 Прњавор, тел.-факс:051/660-167,ЈИБ 4401228180008 ,Е-mail: ms05@skolers.org 

Дјеловодни број: 111-1/19 

Датум:22.02.2019.године  

 

 

Извјештај  о утрошку средстава дозначених из  

буџета општине Прњавор у 2018.године 

 

 

Јавна Установа  Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор ( у даљем тексту школа)  обавља 

васпитно-образовну дјелатност,  шифра дјелатности је 85.32 техничко и стручно средње 

образовање и 85.52 образовање у области културе. Школа  је јавна установа у склопу 

Министарства просвјете и културе Републике Српске. У августу мјесецу 2017. године школа је 

промјенила назив, сједиште и прошира дјелатност на средње образовање  у складу са Одлуком 

Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-153/17 од 15.06.2017. године која је изашла у 

Службеном Гласнику РС број: 62/17. Школа обавља дјелатност од општег друштвеног интереса, 

послови и задаци су утврђени  Законoм о основном образовању и васпитању („ Службени 

гласник Републике Српске“, број 44/17, 31/18 ) и Законом о средњем образовању и васпитању(„ 

Службени гласник Републике Српске“, број41/18). Органи управљања су Школски одбор и 

директор. Школски одбор има 7 чланова и именован је од стране Министарства просвјете и 

културе РС, рјешењем број 07.042/052-5870/17 од 15.08.2017. године именовано је шест 

чланова, a рјешењем број 07.042/61-82/17 од 01.03.2018 .године иманован је седми члан испред 

јединице локалне самоуправе. Директор и овлаштено лице је професор Ђорђе Ковачевић којем 

је ово други мандат и именован је за директора рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-184/17 од 27.07.2017. године. Сједиште школе је у  новом објекту који је израдила 

Општина Прњавор у улици Владике Платона бр.27, и немамо подручних школа. 

Оснивач школе је Владе Републике Српске, са сједиштем у улици Трг Републике Српске број 1 у 

Бања Луци. Школа је регистрована код Пореске управе Републике Српске под бројем ЈИБ-а: 

4401228180008 а од Републичког завода за статистику Републике Српске додјељен је матични 

број 01231430. На дан 31.12.2018. године стање запослених је 34радника, од тога 28 радника на 

неодређено, а 6радника на одређено радно вријеме. Школа је регистрована  као буџетски 

корисник под организационим кодом 0840005. 

 

 Из буџета општине Прњавор нашој установиу 2018. години одобрено је 11.500 КМ, а ребалансом 

буџета за 2018. годину одобрено је укупно 98,43% тј. 11.319,00 КМ, од чега је за наканде 

трошкова запослених (трошкови шревоза радника) одобрено 3.000 КМ, а за Расходе по основу 

кориштења роба и услуга одобрено је 8.319 КМ .  У 2018. години укупно је потрошено 99,93% 

одобреног буџета односно 11.311, 32 КМ 

 

Укупни расходи за лична примања запослених на дан 31.12.2018.год. износе 2.999,55КМ,  а 

чини их: 

Економски код 4112-Наканде трошкова запослених ( трошкови превоза радника) у износу од 

2.999,55 КМ. 
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Обрачун  трошкова превоза плата запослених лица вршен је у складу са Посебним колективним 

уговором за запослене у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске број :70/16) и Информације о цијени мјесечних карата у јавном превозу бр: 

06-сл/18 издате од Одјељења за стамбено комуналне послове и инвестиције Општне Прњавор.  

 

Укупни расходи по основу коришћења роба и услуга износе 8.311,77КМ а састоје се од:  

Економски код 4122- Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга износе 5.997,78КМ а чине их: 

- Расходи за централно гријање 5.884,52 КМ, 

- Расходи за услуге водовода и канализације 25,74 КМ, 

- Расходи за услуге одвоза смећа 87,52 КМ  

Економски код 4123-Расходи за режијски материјал износе698,81 КМ а састоје се од: 

- Расходи за компјутерски материјал-тонери  68,90 КМ  

- Расходи за остали материјал за одржавање чистоће (убруси, толатет папир, сапун)  599,91 КМ, 

- Расходи за осталу стручну литературу (приручник за јавне набавке)  30,00 КМ. 

 

Економски код 4124- Расходи за специјални материјал 43,97  КМ а састоје се од: 

- Расходи за медицински материјал (кутија прве помоћи) 43,97 КМ. 

Економски код 4126- Расходи по основу путовања и смјештаја износе 61,50  КМ а састоје се од : 

- Расходи по основу смјештаја  на служ. путовањима у земљи  ( семинар за наставнике српског 

језика на Јахорини два дана)  61,50  КМ. 

 

  

Економски код 4127- Расходи за стручне услуге износе 918,45 КМ а састоје се од : 

- Расходи за услуге одржавање рачунарских програма 351 ,00 КМ, 

- Расходи за остале компјутерске услуге 567,45 КМ. 

 

Економски код 4129-  Остали непоменути расходи износе591,26 КМ а састоје се од : 

- Расходи по основу уплата котизација за семинаре за запослене 30,00  КМ, 

- Расходи по основу репрезентације у земљи (годишњи концерт) 61,26 КМ, 

- Расходи за поклоне (поклон раднику за одлазак у пензију) 500,00КМ. 

 

 

 

С поштовањем,  

 

    Директор школе   

 

         ______________________ 

                                                                                                                    / Ђорђе Ковачевић  проф. /  

  


