
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

07. април 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  11        Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), Начелник 

општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750170 

– Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције у укупном износу од 50.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 50.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 50.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 412800 – Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу 

од 50.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог Закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

Број: 01/1-401-16/16                        Начелник,   

Датум: 28.01.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

157 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750170 

– Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције у укупном износу од 16.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 16.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412500 – Набавка грађевинског мате- 

ријала за изградњу пропустам мостова и других 

објеката у износу од 16.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 415200 – Грантови у земљи – капита- 

лни грантови у износу од 16.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог Закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

Број: 01/1-401-49/16                       Начелник,   

Датум: 07.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 
 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Кише- 

љовски Фрањи, сину Јозефа, из Ратковца, на име 

трошкова лијечења. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-68/16                        Начелник,   

Датум: 11.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у износу од 4.550,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.550,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.550,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

општинске управе у износу од 4.550,00 КМ  

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења 

средстава на позицији 412900 – Остали непоменути 

расходи општинске управе, a која ће се дозначити  

Служби за јавне набавке и заједничке послове, ради 

ванредних трошкова према захтјеву. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-63/16                      Начелник,   

Датум: 15.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу 

од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 –  Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске
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резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити листу „НАШ ЗАВИЧАЈ“ Прњавор, за 

израду мартовског и априлског издања листа, према 

захтјеву. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-70/16                        Начелник,   

Датум: 15.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана по- 

моћ Аулић Саши, сину Боже, из Прњавора, на име 

тешке материјалне ситуације у породици. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику oпшти- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-76/16                      Начелник,   

Датум: 15.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Финансирање Црвеног крста 

у износу од 3.000,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Финансирање Црвеног 

крста, а која ће се дозначити Општинској органи- 

зацији Црвеног крста Прњавор, на име трошкова 

набавке намјештаја за нови пословни простор. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-56/16                       Начелник,   

Датум: 15.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 2.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити  Кик бокс 

клубу „ПРЊАВОР“ из Прњавора, за организацију 

међународног такмичења у кик боксу. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-75/16                       Начелник,   

Датум: 16.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Центар за културу Прња- 

вор у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 

Центра за културу у износу од 1.500,00 КМ  

(организациона јединица број 08180011 – Јавна 

установа Центар за културу Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења 

средстава на позицији 412700 – Расходи за стручне 

услуге Центра за културу, која ће се дозначити  

Јавној установи Центар за културу Прњавор, на име 

трошкова наступа Консорта флауте “Јаков 

Срејовић“ из Београда, који је уприличен поводом 

манифестације „Дани општине“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-431-4/16                        Начелник,   

Датум: 17.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

165 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу 

од 500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити удружењу „ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА 

РУСИЈЕ“ из Требиња, за реализацију активности у 

2016. години, према захтјеву. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-76/16                       Начелник,   

Датум: 17.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити Карате клубу 

„ИПОН“ из Прњавора, на име трошкова наступа на 

европском ЕМПИ Купу, према захтјеву. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-78/16                      Начелник,   

Датум: 18.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за пољопривреду, водопривре- 

ду и шумарство у износу од 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Остали текући грантови у 

земљи у износу од 2.500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750250 –  Oдјељење за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Остали текући грантови у земљи, 

а која ће се дозначити Удружењу за очување и 

заштиту вода „Вода Вијачанка“ из Доњих Вијачана, 

за измирење обавеза према добављачу „Елнос“ 

д.о.о. Бања Лука, према захтјеву. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-50/16                      Начелник,   

Датум: 22.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  
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II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Гајић Сњежани, из Бања Луке, на име 

хуманитарне акције и издавања књиге „Изгубила 

животну битку, побиједиће Лафорину болест“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-72/16                       Начелник,   

Датум: 22.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима нацио- 

налних мањина у износу од 300,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима 

националних мањина, која ће се дозначити Удру- 

жењу “Ромска дјевојка-Романи Ћеј“, на име трошко- 

ва женског ромског активизма поводом 8. марта. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-66/16                       Начелник,   

Датум: 22.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити  Теквондо 

клубу „ПРЊАВОР“ из Прњавора, на име трошкова  

организације 14-ог међународног првенства Прња- 

вора у теквондоу, одржаног 12.03.2016. године. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-69/16                        Начелник,   

Датум: 22.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

у износу од  1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 - Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 1.500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор – буџетска резерва, за финанси- 

рање активности поводом 24. Марта - Дана општи- 

не и обиљежавање програма „Мотајица 2016.“ 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-77/16                       Начелник,   

Датум: 22.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

броj 14/14), Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, броj 36/15) и Закључка о 

реалокацији средстава буџетске резерве број 01/1-

401-69/16 од 01.04.2016. године, Начелник општине 

Прњавор, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни Одлуке о корисницима и 

начину утрошка средстава са буџетске позиције 

415200 - средства за остале трошкове  

обиљежавања значајних датума  

(за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 

 

Члан 1.  

Овом одлуком се мијења и допуњава 

Одлука о корисницима и начину утрошка средстава 

са буџетске позиције 415200 - средства за остале 

трошкове обиљежавања значајних датума (за 

трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.), број 

01/1-022-4/16 од 11.01.2016. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 5/16), на следећи 

начин: 

- у члану 1. у деветом реду мијења 

наведени број „2.000,00“ са бројем „3.200,00“; 

- члан 2.  мијења се у цјелости и гласи: 

„(1) Средства из члана 1. ове одлуке, у 

износу од 2.000,00 КМ утрошит ће се за набавку 

вијенаца и свијећа за парастосе, у складу са Планом 

организовања парастоса погинулим борцима ВРС у 

мјесним заједницама за 2016. годину донесеног од 

стране Борачке организације општине Прњавор. 

(2) Средства из члана 1. ове одлуке, у 

износу од 1.200,00 КМ, утрошит ће се за набавку 

застава у складу са Требовањем застава за 

парастосе погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама у 2016. години, донесеног од стране 

Борачке организације општине Прњавор.“; 

- у члану 5. у првом реду брише се везник 

„и“ и умјесто њега се наводи интерпункцијски знак 

„запета“ а након ријечи „свијећа“ додаје се текст „и 

застава“. 

 

Члан 2. 

 У преосталом дијелу одлука остаје неизми- 

јењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-66/16                     Начелник,   

Датум: 05.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 
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О Г Л А С 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-7/16 од 30.03.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-85 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, у улици Живојина Прерадовића („Сира- 

но“) Ламела „Ц“ у Прњавору, са сљедећим пода- 

цима: 

Назив и сједиште: Заједницa за управљање 

зградом у улици Живојина Прерадовића („Сирано“) 

Ламела „Ц“ у Прњавору. 

Оснивач: 10 (десет) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 
 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Невена Пејаковић, предсједник 

Управног одбора Заједнице, самостално и без огра- 

ничења. 
 

Број: 06-372-7/16       Службено лице органа 

Датум: 30.03.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 

 
О Г Л А С 

 
 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-8/16 од 04.04.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-86 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, уз Магистрални пут у Прњавору („Гра- 

дипова зграда“) Ламела „Б“, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједницa за управљање 

зградом уз Магистрални пут у Прњавору („Гра- 

дипова зграда“) Ламела „Б“,. 

Оснивач: 20 (двадесет) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 
 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Владимир Јелић, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-8/16       Службено лице органа 

Датум: 04.04.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Закључак  о реалокацији буџетских 

средстава, број : 01/1-401-16/16......................1 
 

157 Закључак  о реалокацији буџетских 

средстава, број : 01/1-401-49/16......................1 
 

158 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-532-68/16..........................1 
 

159 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-401-63/16.................................2 
 
 

160 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-70/16..............................2 
 

161 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-532-76/16..........................3 
 

162 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-56/16..........................3 
 

163 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-75/16..........................3 
 

 

164 
 

Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-431-4/16............................4 
 

165 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-76/16..........................4 
 

 

166 
 

Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-78/16..........................5 
 

167 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-50/16..........................5 
 

168 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-72/16..........................5 
 

169 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-66/16..........................6 
 

170 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-69/16..........................6 
 

171 Закључак  о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број : 01/1-434-77/16..........................7 
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172 Одлулка о измјени и допуни Одлуке о 

корисницима и начину утрошка средстава са 

буџетске позиције 415200 - средства за 

остале трошкове обиљежавања значајних 

датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, 

свијећа и др.).....................................................7 
 

173 Оглас број: 06-372-7/16...................................7 
 

174 Оглас број: 06-372-8/16...................................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон/факс 051/660-340. Излази у 

складу са потребама. Одговорни уредник Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-е

 


