
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

12. јул 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  19        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 чланoва 43. и 72. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), чланова 

41. и 49. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 14/14) и члана 8. 

Правилника о условима и поступку одобравања и 

исплате једнократне новчане помоћи борцима, 

ратним војним инвалидима и породицама погину- 

лих бораца(„Службени гласник општине Прњавор“ 

број 3/13 и 3/15) начелник општине доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за једнократне  

новчане помоћи 

 

1. Именује се Комисија за једнократне новчане 

помоћи  при  Одјељењу за борачко-инвалидску 

заштиту Општинске управе општине Прњавор 

у саставу: 

- Невена Галић Митрић, предсједник, предста- 

вник Општинске управе-Одјељења за бора- 

чко-инвалидску заштиту, 

- Жељка Тамбур Ракић, члан, представник 

Општинске управе-Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту, 

- Велибор Тривичевић, члан, представник Бо- 

рачке организације општине Прњавор, 

- Бранка Аулић, члан, представник Организа- 

ције породица заробљених и погинулих бора- 

ца и несталих цивила општине Прњавор, 

- Тешић Невенко, члан, представник Удруже- 

ња ратних војних инвалида Прњавор. 

2. Задатак Комисије је разматрање захтјева и 

сачињавање приједлога за додјелу једнократне 

новчане помоћи, те просљеђивање приједлога 

начелнику општине на коначно одлучивање.  

3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи рјешење број 01/1-014-172/15 од 14.07. 

2015. године. 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја- 

виће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 

 

Образложење 

 Чланом 7. Правилника о условима и посту- 

пку одобравања и исплате једнократне новчане 

помоћи борцима, ратним војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 3/13 и 3/15) прописано је 

да по захтјевима за додјелу једнократне новчане 

помоћи начелник општине одлучује на приједлог 

Комисије за једнократну новчану помоћ у зави- 

сности од расположивих средстава у буџету за те 

намјене. Чланом 8. наведеног Правилника пропи- 

сано је да се Комисија за једнократну новчану 

помоћ састоји од пет чланова од којих су два 

представници Општинске управе општине Прња- 

вор, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, а 

три представници удружења грађана из реда бора- 

чких категорија.  

 На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.       

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења може се уложити приговор начелнику 

општине у року од 8 дана од дана достављања 

рјешења. 
 

Број: 01/1-014-146/16                                 Начелник,   

Датум: 06.07.2016. 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

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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 изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста, а 

која ће се дозначити Општинској организацији Цр- 

веног крста Прњавор, на име трошкова реализације 

програмских активности у 2016. години, према за- 

хтјеву. 

 

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: 01/1-434-100/16                    Начелник,   

Датум: 02.06.2016. 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 Пр- 

њавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ 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 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Савковић Брани, из Штрбаца, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

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: 01/1-532-189/16                   Начелник,   

Датум: 02.06.2016. 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 КМ 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 

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

зациона јединица број 00750150 – Одјељење 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, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Средства за 

подстицај и развој спорта, a која ће се дозначити 

Мото клубу „Прњавор 07“ за организацију деветог 

мото сусрета  „Bike-Rock Fest 2016“ који ђе се 

одржати од 03. до  05. јуна 2016. године у СРЦ 

„Борик“ у Прњавору.  
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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: 01/1-434-105/16                     Начелник,   

Датум: 03.06.2016. 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 700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 

њавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 700,00 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, a која ће се дозначити  клубу малог 

фудбала „ОБИЛИЋ“ из Прњавора, на име трошкова 

организације завршнице Општинске лиге у малом 

фудбалу. 

 

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: 01/1-434-113/16                    Начелник,   

Датум: 03.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

 

358 
 

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 КМ 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 наци- 

оналних мањина у износу од 500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава бу- 

џетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима 

националних мањина, a која ће се дозначити удру- 

жењу „ЗЛАТНИ КЛАС“ из Прњавора, на име тро- 

шкова опремања канцеларијског простора удру- 

жења.  

 

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: 01/1-434-111/16                     Начелник,   

Датум: 03.06.2016. 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 200,00 КМ.  

 

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 (организа- 

циона 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 сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Јусуповић Јелени, кћерки Ранка, из Г. Штрбаца, на 

име трошкова школовања и тешке материјалне 

ситуације. 

 

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: 01/1-532-185/16                     Начелник,   

Датум: 03.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

360 
 

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 KM 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 – Средства за пројекат 

“Дневни центар за дјецу и омладину ометену у 

физичком и психичком развоју“ у износу од 

3.000,00 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 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за пројекат 

“Дневни центар за дјецу и омладину ометену у 

физичком и психичком развоју“, а која ће се 

дозначити Удружењу родитеља дјеце са сметњама у 

развоју „Невен“ из Прњавора, на име трошкова 

рада удружења, 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: 01/1-434-115/16                    Начелник,   

Датум: 03.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

361 
 

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 КМ 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
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културе и осталим удружењима, а која ће се 

дозначити  Савезу гуслара републике Српске, за 

организацију 23. Фестивала гуслара Републике Ср- 

пске који ће се одржати 10. и 11. јуна 2016. године у 

Невесињу. 
 

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: 01/1-431-10/16                       Начелник,   

Датум: 03.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

362 
 

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 КМ 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 

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 грађана „Прњаворска ини- 

цијатива за друштвенви развој и унапређење 

људских права“ Прњавор, за набавку фотокопирног 

апарата. 

 

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: 01/1-434-93/16                      Начелник,   

Датум: 10.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

363 
 

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 вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 500,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски 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 сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског насли- 

јеђа), а која ће се дозначити  Српској православној 

Црквеној Општини Велика Илова, за организацију 

прославе сеоских Масала у засеоку Ждребуша у 

Великој Илови. 

 

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: 01/1-434-123/16                    Начелник,   

Датум: 15.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

364 
 

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
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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 900,00 КМ.  

 

II 

Износ од 900,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 900,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 900,00 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, а која ће се дозначити  Тривуновић 

Александру, из Прњавора, на име новчане награде 

поводом освајања трећег мјеста на Балканском 

првенству у Београду, у износу од 300,00 КМ и 

Миланковић Драгану и Божић Горану, тренерима  

КК „ИПОН“ чији је именовани члан, у износима  од 

по 300,00 КМ, а према захтјеву Кабинета наче- 

лника. 

 

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: 01/1-401-153/16                     Начелник,   

Датум: 15.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

365 
 

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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима  у износу 

од 300,00 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  ЈУ „Центар за културу и спорт“ Ср- 

бац, за организацију Ликовно-еколошке колоније 

„Бардача-Србац 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: 01/1-434-120/16                     Начелник,   

Датум: 21.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

366 
 

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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за
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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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Лазић Жељки, сину Војина, из Прњавора, на име 

тешке материјалне ситуације. 

 

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: 01/1-532-195/16                      Начелник,   

Датум: 21.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

367 
 

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 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 2.000,00 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, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, a која ће се дозначити  џудо клубу 

„СОКО-М“ Прњавор, на име трошкова одласка 

чланова клуба Моравац Николе, Бурић Филипа и 

Кусић Сузане, на бакланско првенство у џудоу које 

ће се одржати у Македонији 2016. године. 

 

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: 01/1-434-118/16                    Начелник,   

Датум: 21.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

368 
 

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 650,00 КМ.  

 
II 

Износ од 650,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

650,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 650,00 КМ (организа- 

циона 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 Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Хаммерле Милеви, кћерки Милоша, из Прњавора, 

на име тешке материјалне ситуације. 

 
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: 01/1-532-202/16                    Начелник,   

Датум: 22.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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369 
 

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 КМ 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 

развој спорта у износу од 1.500,00 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, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта, која ће се дозначити  Фудбалском 

клубу „БОРАЦ“ Шибовска, за организацију просла- 

ве педесет година постојања, а која ће се одржати 

16.07.2016. године. 
 

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: 01/1-434-126/16                      Начелник,   

Датум: 22.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

370 
 

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 вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског наслије- 

ђа), a која ће се дозначити  Српској православној 

Црквеној Општини Кремна-Вучијак, на име трошко- 

ва организације Крсне Славе Видовдана. 

 

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: 01/1-434-127/16                     Начелник,   

Датум: 27.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

371 
 

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 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 600,00 КМ  (организациона 
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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 сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Живковић Мирку и Живковић Милици, из Насео- 

бине Лишња, на име трошкова израде и одбране 

докторских дисертација. 

 

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: 01/1-532-179/16                     Начелник,   

Датум: 27.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

372 
 

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: 06-372-14/16 од 28.06.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-89 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, у улици Војводе Путника 3 у Прњавору са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом у улици Војводе Путника 3 у Прњавору. 

Оснивач: 3 (три) етажна 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: Влајко Јотић, предсједник Ску- 

пштине, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-14/16       Службено лице органа 

Датум: 28.06.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
 

373 
 

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: 06-372-16/16 од 29.06.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-91 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, на Тргу српских бораца бб СЗП 2-Ламела 

„А“ Прњавор са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом на Тргу српских бораца бб СЗП 2-Ламела 

„А“ Прњавор. 

Оснивач: 14 (четрнаест) 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: Драган Ђукић, предсједник Упра- 

вног одбора, самостално и без ограничења. 
 

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

Датум: 29.06.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
 

374 
 

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: 06-372-15/16 од 29.06.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-90 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, на Тргу српских бораца бб Ламела „Б“ 

Прњавор са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом на Тргу српских бораца бб Ламела „Б“ 

Прњавор. 

Оснивач: 12 (дванаест) 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: Гордана Милиновић, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-15/16       Службено лице органа 

Датум: 29.06.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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364 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-153/16.........................5 
 

365 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-120/16.........................6 
 

366 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-195/16.........................6 
 

367 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-118/16.........................7 
 

368 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-202/16.........................7 
 

369 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-126/16.........................8 
 

370 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-127/16.........................8 
 

371 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-179/16.........................8 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

372 Оглас број: 06-372-14/16.................................9 

373 Оглас број: 06-372-16/16.................................9 

374 Оглас број: 06-372-15/16.................................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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.

 

 


