
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

05. фебруар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 4         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 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 36/15), Начелник општине 

Прњавор  д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о расподјели средстава за треће и свако  

сљедеће новорођено дијете у 2016. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 

них средстава са буџетске позиције 416100 – Једно- 

кратне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено 

дијете у износу од 20.000,00 КМ, планира- них у 

оквиру организационе јединице 00750150 – Одјеље- 

ње за локални економски развој и друштвене 

дјелатности.  

 

Члан 2. 

Породице које имају пребивалиште на по- 

дручју општине Прњавор остварују право на новча- 

на средства за треће и свако сљедеће новорођено 

дијете у 2016. години, у једнократном износу од 

500,00 КМ.  

 

Члан 3. 

Породице које имају право на средства из 

члана 2. Одлуке подносе захтјев на прописаном 

обрасцу Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности Општинске управе општине 

Прњавор. 

Уз захтјев су дужни приложити доказе: 

извод из матичне књиге рођених за свако дијете, 

фотокопију картице текућег рачуна, фотокопију 

личне карте подносиоца захтјева и овјерену кућну 

листу. 

 

Члан 4. 

Одлуку  о  исплати  новчаних  средстава  

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

Приликом дозначавања средстава посебно 

ће се водити рачуна о тренутној расположивости 

средстава у буџету општине. 
 

Члан 5. 

 Захтјеви за једнократну новчану помоћ за 

треће и свако следеће новорођено дијете који су 

поднесени, а нису ријешени до 31.12.2015. године 

уврстиће се у расподјелу средстава за 2016. годину.  
 

Члан 6.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини расподјеле средстава за 

треће и свако сљедеће новорођено дијете у 2015. 

години („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 3/15). 
 

Члан 7.  

 Ова одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-18/16                          Начелник,   

Датум: 01.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“ број  36/15), начелник општине 

Прњавор  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле средстава са 

буџетске позиције  -  Помоћ удружењима 

националних мањина у 2016. години 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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расподјеле новчаних средстава планираних Буџе- 

том општине Прњавор за 2016. годину са позиције 

415200 – Помоћ удружењима националних мањина, 

у оквиру Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

 Средства планирана  на позицији 415200 -  

Помоћ удружењима националних мањина за 2016. 

годину износе 20.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Право на додјелу средстава из члана 2. 

Одлуке имају удружења националних мањина која 

испуњавају слиједеће услове: 

- да су регистрована код надлежног суда, 

- да им је сједиште на подручју општине Прња- 

вор, 

- да своје активности имплементирају на подру- 

чју општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

Средства се одобравају на основу образло- 

женог захтјева поднесеног од стране „Савеза  

националних мањина општине Прњавор“,  а који се 

односи на афирмацију културно-умјетничког ствара- 

лаштва националних мањина. 

 

Члан 5. 

(1) Планирана средства у износу од 

20.000,00 КМ расподјељују се удружењима наци- 

оналних мањина како слиједи: 

 

Ред. 

/бр. 

 

Назив удружења 

 

Износ средстава по удружењу 

1. „Удружење Италијана Штивор, клуб Трентини“ 2.800,00 КМ 

2. Удружење Чеха „Чешка беседа“ 2.800,00 КМ 

3. УКПД “Тарас Шевченко“ 3.500,00 КМ 

4. КПУ „Червона калена“   3.000,00 КМ 

5. „Удружење Рома општине Прњавор“ 1.200,00 КМ 

6. Удружење Рома „Ромска дјевојка- Романи ћеј“   1.200,00 КМ 

7. Удружење Рома „Ромска снага“ 1.200,00 КМ 

8. Удружење Пољака и пријатеља „Болеславиец“ 2.800,00 КМ 

9. Удружење Црногораца „Ловћен“ 1.000,00 КМ 

10. „Савез националних мањина општине Прњавор“    500,00 КМ 

                    УКУПНО:                                                                                                                20.000,00  КМ

 
(2) Износ средстава наведених у ставу (1) 

дозначаваће се „Савезу националних мањина“ за 

финансирање манифестација и осталих активности 

удружења националних мањина на начин који је 

дефинисан међусобним договором представника 

удружења националних мањина документованим 

записником број 01/16 од 21.01.2016. године. 

 
Члан 6. 

 Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати удружењима посебно ће се 

водити рачуна о тренутној расположивости сре- 

дстава у буџету општине и о учешћу на кровној 

манифестацији националних мањина општине 

Прњавор – Фестивал националних мањина општине 

Прњавор „Мала Европа“. 

 Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 
Члан 7. 

 Савез националних мањина општине Прња- 

вор и удружења националних мањина којима се 

дозначе средства дужна су иста оправдати рачу- 

нима, те разлику неутрошених средстава вратити на 

рачун општине, што ће се узети у обзир приликом 

наредне расподјеле средстава. 

 

 

Члан 8. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 9.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о расподјели буџетских средстава 

удружењима националних мањина у 2015. години 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

05/15). 
 

Члан 10.  

 Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-19/16                        Начелник,   

Датум: 01.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

39 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 36/15), Начелник општине 

Прњавор  д о н о с и  

 



05.02.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  4                           3 
 

 

О Д Л У К У  

о расподјели средстава са буџетске позиције  

Помоћ основним школама 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин 

расподјеле средстава са буџетске позиције 415200 – 

Помоћ основним школама, планираних буџетом 

општине Прњавор за 2016. годину у оквиру 

организационе јединице 00750150 - Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности, 

у износу од 10.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

 Средства из члана 1. ове одлуке дозначиће 

се основним школама са подручја општине 

Прњавор, а расподјела ће се вршити према броју 

ученика школе утврђених на основу Годишњег 

програма рада за школску 2015/2016. годину. 
 

Члан 3.  

 Право на додјелу средстава из члана 1. ове 

одлуке има осам основних школа чије је сједиште 

на подручју општине Прњавор. 
 

Члан 4.  

Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати основним школама са 

подручја општине Прњавор посебно ће се водити 

рачуна о тренутној расположивости средстава у 

буџету општине.  

Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 
 

Члан 5.  

За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 6.  

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о расподјели средстава са буџетске 

позиције 415200 – Помоћ основним школама („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 3/15). 

 

члан 7. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-2/16                            Начелник,   

Датум: 03.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

40 
 

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 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 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 Савковић Брани, из Штрбаца, на име трошкова 

издавања музичког ЦД-а изворне групе „Штрбачки 

звуци“, чији је именовани оснивач. 

 

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

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

41 
 

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), 
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• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу 

од 1.500,00 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 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити удружењу „Останак“ ОО Прњавор, за реали- 

зацију активности у првом кварталу 2016. године, 

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: 01/1-401-4/16                           Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

42 
 

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 5.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 5.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског 

наслијеђа) у износу од 5.000,00 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 

средстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског насли- 

јеђа), која ће се дозначити  Српској православној 

Црквеној Општини Прњавор, на име трошкова 

санације парохијског храма св. велмуч. Георгија у 

Прњавору. 
 

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: 01/1-434-9/16                            Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

43 
 

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 KM 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 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима у 

износу од 2.000,00 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 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити листу „НАШ ЗАВИЧАЈ“ Прњавор, за израду 

јануарског броја 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
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општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-10/16                         Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

44 
 

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 – Помоћ основним школама – 

буџетска резерва у износу од 1.500,00 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 

средстава на позицији 415200 – Помоћ основним 

школама – буџетска резерва, а која ће се дозначити 

ЈУ Школа за основно музичко образовање 

Прњавор, на име трошкова обиљежавања јубилеја 

30 година постојања. 
 

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

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

45 
 

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 3.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 3.500,00 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 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  Кик бокс 

клубу „ГАРД“ из Прњавора, за адаптацију тренинг 

простора и опреме, 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: 01/1-434-15/16                          Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

46 
 

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: 
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• 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, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити  шаховском 

клубу „ПОШК“ Поточани за финансирање тро- 

шкова организације Светосавског турнира у шаху 

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: 01/1-434-171/15                        Начелник,   

Датум: 20.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

47 
 

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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ 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, а ради обезбјеђења ср- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Макрић Новадину, сину Стојана, из Караћа, 

на име трошкова набавке огрева услед тешке мате- 

ријалне 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: 01/1-532-27/16                          Начелник,   

Датум: 26.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

48 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава Удру- 

жењу „Останак“ ОО Прњавор начелник општине 

доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Удружењу „Останак“ додјељују се сре- 

дства у износу од 1.500,00 КМ. Средства ће се 

утрошити за реализацију активности Удружења у 

првом кварталу 2016. године.  

  
II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Удружење избјеглих, расељених и других лица 

Републике Српске „ОСТАНАК“ ОО Прњавор на 

жиро-рачун број: 562-099-00005828-82, отворен код 

НЛБ Развојне банке АД Бања Лука, филијала 

Прњавор. ЈИБ: 4400871760074 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

401-4/16 од 19.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима. 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 
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V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно-  

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-401-4-1/16                         Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

49 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Листу 

„НАШ ЗАВИЧАЈ“ Прњавор начелник општине 

доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Дозначавају се средства листу „НАШ 

ЗАВИЧАЈ“ Прњавор, новчана средстава у износу 

од 2.000,00 КМ, средства ће се користити за израду 

јануарског броја листа.  
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Лист „НАШ ЗАВИЧАЈ“, жиро рачун број: 551-

710-22590831-63, отворен код UniCredit банке АД 

Бања Лука. ЈИБ: 4508324730000. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-10/16 од 19.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-10-1/16                     Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

50 
 

            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматрају- 

ћи захтјев за додјелу новчаних средстава Савковић 

Брани из Штрбаца начелник општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Савковић Брани из Штрбаца додјељују се 

новчана средства у износу од 300,00 КМ. Средства 

су намјењена за трошкове издавања ЦД-а изворне 

групе „Штрбачки звуци“, чији је именовани осни- 

вач.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Савковић Бране, жиро рачун број: 

45145168000 отворен код UniCredit банке АД Бања 

Лука. ЈИБ: 1009958103523. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-1/16 од 19.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 
IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

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

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

51 
 

            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава ЈУ 

Школа за основно музичко образовање Прњавор 

начелник општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

ЈУ Школи за основно музичко образовање 

Прњавор додјељују се средства у износу од 1.500,00 

КМ. Средства ће бити искориштена за обиљежа- 

вање јубилеја 30 година постојања.  
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II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на жиро-рачун посебних намјена - трезор РС број: 

551001-0001605088 отворен код UniCredit Bank 

A.D. Banja Luka, филијала Прњавор, организациони 

код 0840005. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обе-  

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

431-1/16 од 19.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ основним школама. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

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

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

52 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Српској православној Црквеној општини Прњавор 

начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Српској православној Црквеној општини 

Прњавор, дозначавају се новчана средства у износу 

од 5.000,00 КМ. Средства ће бити утрошена у 

санацију трошкова парохијског храма св. велико- 

мученика Георгија.  
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Српска православна Црквена општина 

Прњавор, жиро рачун број: 567-463-27000014-45, 

отворен код СБЕРБАНК АД Бања Лука. ЈИБ: 

4403300890000. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

кацији средстава буџетске резерве, број 01/1-434-

9/16 од 19.01.2016. године, у складу са Процедуром 

уноса средстава буџетске резерве у систем трезора 

објављеној од стране Министарства финансија, и 

терете трошак у оквиру организационе јединице 

00750150 – Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности, конто 415200 – Помоћ 

вјерским заједницама. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-9-1/16                      Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

53 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Кик бокс 

клубу „ГАРД“ из Прњавора начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Кик бокс клубу „ГАРД“ из Прњавора додје- 

љују се новчана средства у износу од 3.500,00 КМ. 

Средства ће бити искориштена у адаптацију трени- 

нг простора и опреме.  

  
II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Кик бокс клуб „ГАРД“ из Прњавора, жиро 

рачун број: 5674632700002415, отворен код СБЕР 

БАНК АД Бања Лука. ЈИБ: 4403451830009. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-15/16 од 19.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

V 

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

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-15-1/16                       Начелник,   

Датум: 19.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

54 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Шаховског клуба „ПОШК“ из Поточана начелник 

општине доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Шахвском клубу „ПОШК“ из Поточана 

додјељују се новчана средства у износу од 1.500,00 

КМ. Средства ће бити утрошена за финансирање 

трошкова организације Светосавског турнира у 

шаху 2016. године.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Шаховски клуб „ПОШК“ из Поточана, жиро 

рачун број: 551-016-00004996-20, отворен код Uni 

Credit Bank АД Бања Лука, филијала Прњавор. ЈИБ: 

4401231720005. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

кацији средстава буџетске резерве, број 01/1-434-

15/16 од 20.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-171-1/15                   Начелник,   

Датум: 20.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

55 
 

            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), ра- 

зматрајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Макрић Новадина из Караћа начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Макрић Новадину из Караћа одобрава се 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ, 

средства ће се користити за набавку огрева.  

  
II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Макрић Новадин, жиро рачун број: 

5620028121478075 отворен код НЛБ банке АД Бања 

Лука. ЈИБ: 2505980193820. 

 
III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-27/16 од 26.01.2016. године, у складу са Проце- 

дуром  уноса  средстава  буџетске  резерве  у  систем  

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 
IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-27-1/16                     Начелник,   

Датум: 26.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

56 
 

На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике 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 6. став 1. Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи грађанима из буџета 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/09 и 2/11), начелник општине 

доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за додјелу једнократне 

новчане помоћи 

 

1. У Комисију за додјелу једнократне но- 

вчане помоћи (у даљњем тексту: Комисија) именују 

се: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
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2) Ана Војводић, члан, 

3) Јованка Тишма, члан. 

2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве 

за додјелу једнократне новчане помоћи и сачини 

приједлог за додјелу новчаних средстава, у складу 

са Правилником о додјели једнократне новчане 

помоћи грађанима из буџета општине Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 6. став 1. Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи грађанима из буџета 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/09 и 2/11) прописано је да 

Комисију за додјелу једнократне новчане помоћи 

именује начелник општине, на мандатни период од 

једне године. 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Протв овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року од 8 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

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

Датум: 05.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

57 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

41. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 8. став 2. 

Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

114/07) Начелник општине Прњавор доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

 о измјенама Правилника о платама запослених у  

Општинској управи општине Прњавор 

 
Члан 1. 

У Правилнику о платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 2/15, 23/15, 25/15, 

26/15 и 1/16) у члану 2. ставу 1. тачки 3. ријечи: 

„(стимулативни дио за награђивање)“ бришу се. 

 

Члан 2. 

 Члан 5. мијења се и гласи: 
 

„Члан 5. 

(1) Увећање основне плате по основу 

посебних резултата у раду у организационим једи- 

ницама Општинске управе општине Прњавор, Стру- 

чној служби скупштине општине и Територијалној 

ватрогасној јединици Прњавор, мјесечно може 

износити до 15 %. 

(2) Увећање основне плате по основу 

посебних резултата у раду може се утврдити за 

запосленог који је остварио запажене резултате 

рада, чији значај и квалитет заслужују увећање 

плате по овом основу, а што укључује квалитетно, 

ефикасно и стручно обављање послова, самоста- 

лност у раду, одговорност, пословну комуникацију, 

рационално коришћење радног времена и прису- 

тност на послу. 

(3) Увећање основне плате по основу посе- 

бних резултата у раду утврђује начелник општине 

за: 

1) начелнике одјељења, начелнике служби, шефа 

кабинета начелника, старјешину ТВЈ, стручне 

савјетнике, савјетнике начелника и интерног 

ревизора, самостално, 

2) секретара скупштине, на основу приједлога 

предсједника скупштине општине, 

3) остале запослене у Општинској управи општи- 

не Прњавор, на основу приједлога непо- 

средних руководилаца запослених (начелника 

одјељења, начелника службе, шефа кабинета 

начелника), 

4) за запослене у Стручној служби скупштине 

општине, на основу приједлога секретара ску- 

пштине, 

5) за запослене у Територијалној ватрогасној једи- 

ници Прњавор, на основу приједлога старјеши- 

не ТВЈ. 

(4) Увећање основне плате запосленог утврђе- 

не у претходном ставу, биће исказано у мјесечној 

евиденцији присуства на послу, уз приложено 

образложење основа за предлагање увећања плате 

од стране надлежног лица. 
 

Члан 3. 

  Овај правилник се објављује у „Слу- 

жбеном гласнику општине Прњавор“, а ступа на 

снагу 01. марта 2016. године, те ће се примјењивати 

почев од обрачуна плате за мјесец март 2016. 

године. 
 

Број: 01/1-022-20/16                          Начелник,   

Датум: 03.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
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