
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

18. новембар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  25        Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                                                                                                                  
436                                                                                                           
                                                                      

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), Начелник општине Прњавор доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

 о допуни Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систе- 

матизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 24/15, 29/15, 31/15, 37/15,  1/16 и 

9/16) у члану 38. у Одјељењу за борачко 

инвалидску заштиту, ставу (2) послије тачке 4. 

додаје се тачка 4а. која гласи: 

„4а. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИ- 

ВНЕ ПОСЛОВЕ, КЊИГОВОДСТВО И ИСПЛАТЕ 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- унос и обрада података у информациони 

систем борачко-инвалидске заштите, 

- заштита базе података,  

- пријем и слање података министарству за 

исплату корисника, 

- израда извјештаја о броју корисника и 

требовање средстава, 

- вођење евиденција о рјешењима за 

исплату, 

- вођење књиговодствених евиденција за 

сваког корисника о остваривању права, 

- сравњавање појединачних финансијских 

картица, 

- вођење регистара неактивних корисника 

права, 

- скенирање докумената из досијеа кори- 

сника права, 

- архивирање и издавање документације из 

списа корисника, 

- одговоран је за чување, заштиту, вођење и 

кориштење  документације, 

- учествује у обуци, стручном оспособљава- 

њу и усавршавању запослених, 

- примјењује систем управљања квалитетом 

по стандарду ИСО 9001:2008 и ажурира докуме- 

нтацију, 

- примјењује сва акта скупштине општине, 

начелника општине и интерне административне 

поступке, 

- прима, доставља и отпрема пошту, 

- врши попис аката у предметима кори- 

сника права, 

- обавља и друге послове и задатке по 

налогу начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: Средња стручна спре- 

ма у четворогодишњем трајању, друштвеног смјера, 

положен стручни испит за рад у општинској 

управи, најмање двије године радног искуства у 

траженом степену образовања, познавање рада на 

рачунару. 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински посло- 

ви са великим бројем међусобно повезаних задатака 

у којима се примјењују једноставно и прецизно 

утврђене методе рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је надзором и помоћи непо- 

средног руководиоца у рјешавању стручних пита- 

ња. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице у којој 

је систематизовано радно мјесто.                                                                       

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

 

Члан 2. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-151/16                         Начелник, 

Датум: 18.11.2016. године         Дарко Томаш, с.р. 
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 36/15, 15/16) и 

Закључка о реалокацији средстава буџетске резе- 

рве, број:01/1-434-226/16 од 11.11.2016. године, а 

поступајући по захтјеву Борачке организације 

општине Прњавор, број: 01/1-434-226/16 од 10.11. 

2016. године, Начелник општине доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Борачкој организацији општинe Прњавор одо- 

брава се исплата новчаних средства у износу од  

175,50 КМ. Средства се дозначавају за изми- 

рење обавеза за превоз чланова породица 

погинулих бораца у Лакташе на преузимање 

одликовања. 

2. Средства из тачке 1. овог закључка уплатити на 

рачун Борачке организације општине Прњавор, 

број: 5510160000513297 ( ЈИБ: 4401211960000) 

отворен код Уникредит Банке у Прњавору. 

3. Средства одобрена овим закључком обезбије- 

ђана су из буџетске резерве, Закључком о 

реалокацији средстава буџетске резерве, број: 

01/1-434-226/16 од 11.11.2016. године у складу 

са Процедуром уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава 

на позицији 415200-Борачка организација 

општине Прњавор- буџетска резерва, у оквиру 

организационе јединице број 00750180- Одје- 

љење за борачко-инвалидску заштиту,  на име 

измирења обавеза за превоз чланова породица 

погинулих бораца у Лакташе на преузимање 

одликовања. 

4. За реализацију овог закључка задужује се Одје- 

љење за борачко-инвалидску заштиту и Одјеље- 

ње за финансије Општинске управе општине 

Прњавор. 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-226-1/16                 Начелник,   

Датум: 11.11.2016. 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 и 15/16), 

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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи 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, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Томић Његошу, из Вишеграда,  на име тешке 

материјалне ситуације, 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: 01/1-014-233/16                    Начелник,   

Датум: 10.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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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 и 15/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Кабинет начелника у износу од 1.574,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 1.574,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.574,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 

износу од 1.574,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750120 – Кабинет начелника). 

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 сре- 

дстава на позицији 412900 – Трошкови репре- 

зентације, а због недовољно расположивих средста- 

ва на овој позицији, 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: 01/1-401-273/16                    Начелник,   

Датум: 11.10.2016. 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 10. Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15 и 15/16), Начелник општине доноси 

следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

140,00 КМ. 

 

II 

Износ од 140,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 - Трошкови непотпуне експро- 

пријације, процјене, вјештачења, накнаде штете 

и сл. у износу од 140,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

у износу од 140,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

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: 01/1-401-269/16                    Начелник,   

Датум: 10.10.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750110 – Скупштина општине и стручна служба 

СО-е у укупном износу од 2.500,00 КМ. 
 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 - Финансирање Општинске 

изборне комисије у износу од 2.500,00 КМ 

(организациона јединица број00750110 – Ску- 

пштина општине и стручна служба СО-е), 

• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 

износу од 2.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број00750110 – Скупштина општине и 

стручна служба СО-е). 

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: 01/1-013-22/16                       Начелник,   

Датум: 12.10.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750240 – Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у укупном износу од 1.500,00 КМ. 
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 – Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација зграда и објеката у 

износу од 1.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 1.500,00 КМ
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(организациона јединица број 0750240 – Слу- 

жба за јавне набавке и заједничке послове). 

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: 01/1-401-289/16                     Начелник,   

Датум: 17.10.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Служба за 

јавне набавке и заједничке послове и Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

у укупном износу од 5.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Средства за имплементацију 

и суфинансирање пројеката предвиђених Стра- 

тегијом  развоја општине Прњавор 2012.-2020. 

године у износу од 5.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности ), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 

Општинске управе у износу од 5.000,00 КМ 

(организациона јединица број 0750240 – Слу- 

жба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно 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: 01/1-401-290/16                     Начелник,   

Датум: 17.10.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750170 - Одјељење за стамбено-комуналне посло- 

ве и инвестиције у укупном износу од 61.500,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 61.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Изградња новог објекта 

Музичке школе у Прњавору у износу од 

60.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• са конта 412900 – Трошкови хоризонталне и 

вертикалне сигнализације и одржавање 

семафора у износу од 1.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750170 – Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 412800 – Трошкови електричне 

енергије за јавну расвјету (у граду и мјесним 

заједницама) у износу од 24.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције), 

• на конто 412800 – Трошкови одржавања јавне 

расвјете (у граду и мјесним заједницама) у 

износу од 20.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 511100 – Проширење Дјечијег вртића 

„Наша радост“ Прњавор у износу од 7.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције), 

• на конто 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 10.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведеним  позицијама  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: 01/1-401-279/16                     Начелник,   

Датум: 18.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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445 
 

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 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције и Одјељења за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности у укупном 

износу од 70.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 70.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Изградња новог објекта Му- 

зичке школе у Прњавору у износу од 70.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције), 

• на конто 415200 – Помоћи вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског насли- 

јеђа) у износу од 70.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

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: 01/1-401-293/16                     Начелник,   

Датум: 18.10.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство у укупном износу од 18.500,00 

КМ.              

II 

Износ од 18.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412800 – Уређење корита ријека и по- 

тока из намјенских средстава за воде у износу 

од 10.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство), 

• са конта 415200 – КП Водовод АД за репро- 

материјал и резервне дијелове у износу од 

8.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство), 

• на конто 511200 – Изградња и реконструкција 

објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 

изворишта чесме и др.) из намјенских средстава 

за воде у износу од 18.500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750250 – Одјељење за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведенoј позицији на основу захтје- 

ва за реалокацију буџетских средстава,  а који 

је саставни дио овог закључка                                
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.           
 

Број: 01/1-401-295/16                     Начелник,   

Датум: 20.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

447 
 

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 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Одјељење за  

стамбено-комуналне послове и инвестиције и 

Службе за јавне набавке и заједничке послове у 

укупном износу од 10.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Изградња новог објекта 

Музичке школе Прњавор у износу од 10.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 10.000,00 КМ 

(организациона јединица број 0750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 
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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: 01/1-401-294/16                    Начелник,   

Датум: 21.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

448 
 

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 и 15/16), 

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 00750190 

– Остала буџетска потрошња у укупном износу од 

400,00 КМ. 

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог закљу- 

чка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

500.000,00 КМ у износу од 400,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750190 – Остала 

буџетска потрошња), 

• на конто 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

2.500.000,00 КМ у износу од 400,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750190 – Остала 

буџетска потрошња). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведенoј 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: 01/1-401-296/16                      Начелник,   

Датум: 25.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

449 
 

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 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Кабинет 

начелника и Службе за јавне набавке и заједничке 

послове у укупном износу од 5.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 – Средства за обуку структура 

заштите и спасавања у износу од 2.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750120 – Каби- 

нет начелника), 

• са конта 416100 – Средства за санацију штета 

од елементарних непогода у износу од 2.400,00 

КМ (организациона јединица број 00750120 – 

Кабинет начелника), 

• са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

600,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 412500 –Расходи за текуће одржавање 

у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 0750240 – Служба за јавне 

набавке и заједничке послове). 

• на конто 412900 –Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 3.000,00 КМ 

(организациона јединица број 0750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведеним  позицијама 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: 01/1-401-298/16                    Начелник,   

Датум: 26.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

450 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), у вези са чланом 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а разматрајући 

захтјев Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, за давање сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, начелник општине доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о уну- 

трашњој организацији и систематизацији радних
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мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

број 532/16 од 07.11.2016. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-279/16                    Начелник,   

Датум: 08.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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