
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

18. фебруар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 5         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 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Информацију о утврђеним 

статусима и оствареним правима бораца, РВИ, 

породица погинулих бораца и цивилних жртава 

рата у периоду 1996-2015. година, на 6. посебној 

сједници одржанoj дана 17.02.2016. године, дони- 

јела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 

Центра за истраживање рата и ратних злочина РС, 

односно Тима за тражење несталих, у што краћем 

року, информацију о 37 несталих бораца наше 

општине. 

2. Скупштина општине Прњавор тражи од 

Начелника општине комплетне спискове о утврђе- 

ним статусима бораца, РВИ, породица погинулих 

бораца и цивилних жртава рата, јер сматра да 

мишљење достављено од стране надлежног Мини- 

старства  не подразумијева тајност података. 

3. Скупштина општине Прњавор тражи од 

Начелника општине да достави спискове остваре- 

них права наведених категорија остварених у скла- 

ду са законом. 

4. Скупштина оппштине Прњавор подржа- 

ва одлуку Министарства рада и борачко-инвали- 

дску заштиту РС за доношење Уредбе о стамбеном 

збрињавању РВИ и породица погинулих и заробље- 

них бораца. 

5. Скупштина општине Прњавор тражи да 

се у што краћем року одликују сви погинули борци 

са подручја општине Прњавор, који до сада нису 

одликовани. 

6. Закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-146-2/15                   Предсједник 

Датум: 17.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

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

2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(,,Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) 

и члана 30. Статута општине Прњавор (,,Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) Скупштина 

опшине Прњавор на 42. сједници одржаној 28.01. 

2016. године доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању члана Општинске изборне комисије 

Прњавор 

 

1. Жељана Јелић из Печенег Илове, именује се за 

члана Општинске изборне комисије Прњавор. 

2. Мандат члана општинске изборне комисије тра- 

је седам година, а почиње тећи од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ 

на рјешење о именовању члана Општинске 

изборне комисије. 

3. Ово рјешење ступа на снагу по добијању сагла- 

сности Централне изборне комисије, након 

чега ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“, уз забиљешку броја и 

датума давања сагласности. 

 

Образложење 

Скупштина општине Прњавор именовала је 

четири члана Општинске изборне комисије 

Прњавор, (Сњежану Крајишник, за предсједника; 

Жану Пекић, Сретка Аулића и Владу Јанковића, за 

чланове) рјешењем број: 01-111-8/15 од 14.04.2015. 

године, један члан је именован 2013. године и 

добио је сагласност Централне изборне комисије 

БиХ, тако да су до сада именована и добила 

сагласност четири члана Општинске изборне 

комисије Прњавор. 

Како Централна изборна комисија БиХ није 

дала сагласност на именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Прњавор (Сретка 

Аулића), Скупштина општине је донијела Одлуку о

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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објављивању Јавног огласа за именовање члана 

Општинске изборне комисије Прњавор, број 01-

022-126/15 од 18.09.2015. године и Рјешење о 

именовању Комисије за провођење поступка по 

јавном огласу за именовање члана Општинске 

изборне комисије Прњавор, број 01-111-36/15 од 

18.19.2015. године. 

Јавни оглас број 01-022-126-1/15 је обја- 

вљен у складу са Одлуком Скупштине општине, у 

дневном листу „Вечерње новости“ и у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 84 од 14.10.2015. 

године. 

На расписани Jавни оглас пријавила су се 

четири кандидата. Комисија за провођење поступка 

по јавном огласу за именовање члана Општинске 

изборне комисије Прњавор провела је поступак у 

складу са законом и сачинила записник и ранг-

листу. 

Рјешење као у диспозитиву доноси се на 

основу члана  2.12. став 5. Изборног закона БиХ 

којим је прописано да чланове општинске изборне 

комисије именује Скупштина општине уз сагла- 

сност Централне изборне комисије Босне и Херце- 

говине, на основу јавног огласа и по процедури коју 

утврђује Централна изборна комисија БиХ. 

Чланом 9. став 1. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова општи- 

нске изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини  прописано је да мандат члана 

Изборне комисије траје седам година, и тече од 

дана давања сагласности Централне изборне коми- 

сије БиХ на Одлуку о именовању члана Изборне 

комисије донесену од стране надлежног органа.  

На основу ранг листе утврђене од стране 

Комисије за избор члана Општинске изборне коми- 

сије, предлаже се доношење рјешења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-2/16                            Предсједник 

Датум: 28.01.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

На ово рјешење, Централна изборна комисија 

БиХ, Рјешењем број: 06-1-07-1-252/15, од 10.02.2016. 

године, дала је сагласност на именовање Жељане Јелић за 

члана ОИК Прњавор.  
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На основу члана 72. став 3. и 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 49. и 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), а у вези са чланом 155. тачка г. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

121/12), Начелник општине Прњавор  д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о начину расподјеле средстава за санацију штета од 

елементарних непогода у 2016. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се начин распо- 

дјеле новчаних средстава са буџетске позиције 

416100 – Средства за санацију штета од елеме- 

нтарних непогода у износу од 5.000,00 КМ, плани- 

раних у оквиру организационе јединице 00750120 – 

Кабинет начелника.  

 

Члан 2. 

Лица која имају пребивалиште на подручју 

општине Прњавор, а Општинска комисија за про- 

цјену штете од елементарне непогоде и друге 

несреће им је утврдила и процијенила штету, могу 

остварити право на новчана средства за санацију 

дијела штета од елементарне непогоде и друге 

несреће у 2016. години, у складу са материјалним 

могућностима Општине, а на основу степена угро- 

жености, висине процијењене штете и социјалног 

стања подносиоца.  

 

Члан 3. 

Лица која имају право на средства из члана 

2. Одлуке подносе захтјев за излазак Комисије за 

процјену штете и пружање помоћи Начелнику 

општине.  

Уз захтјев су дужни приложити доказе: 

копију Записника Комисије, фотокопију картице 

текућег рачуна и фотокопију личне карте подно- 

сиоца захтјева. 

 

Члан 4. 

Одлуку о исплати новчаних средстава доно- 

си Начелник општине у форми закључка. 

Приликом одобрења и дозначавања средста- 

ва посебно ће се водити рачуна о расположивим 

средствима у буџету општине. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-21/16                          Начелник,   

Датум: 02.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13) и члана 41. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, броj 

14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, броj 36/15), Начелник општине 

Прњавор доноси 
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О Д Л У К У 

о условима и начину реализације средстава  

са буџетске позиције 415200-средства за тражење 

несталих бораца и цивила жртава рата са подручја 

општине Прњавор 
 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

реализације новчаних средстава планираних Буџе- 

том општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, броj 36/15), са пози- 

ције 415200-средства за тражење несталих бораца и 

цивила жртава рата са подручја општине Прњавор, 

у оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.  
 

Члан 2. 

Средства планирана на позицији 415200-

средства за тражење несталих бораца и цивила 

жртава рата са подручја општине Прњавор,  износе 

5.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 

Право на додјелу средстава из члана 2. ове 

Одлуке има Општинска организација породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Прњавор.  
 

Члан 4. 

Средства наведена у члану 2. ове Одлуке 

одобраваће се за тражење несталих бораца и цивила 

са подручја општине Прњавор. 

Средства се одобравају на основу образло- 

женог захтјева поднесеног од стране  Организације 

из члана 3. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 

Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати Организацији посебно ће се 

водити рачуна о тренутној расположивости сре- 

дстава у буџету општине, а иста ће се одобравати у 

два (2) дијела од укупно одобрених средстава. 

Одлуку о исплати новчаних средстава до- 

носи Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за борачко-инвалидску за- 

штиту. 
 

Члан 6. 

Средства за тражење несталих бораца и 

цивила жртава рата са подручја општине Прњавор 

Организација је дужна оправдати достављањем 

извјештаја о утрошку примљених средстава. 
 

Члан 7. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјеље- 

ње за финансије. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-3/16                           Начелник,   

Датум: 11.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

броj 14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, броj 36/15), Начелник општине 

Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о начину реализације средстава за организовање 

парастоса у мјесним заједницама  општине 

Прњавор у 2016. години 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се начин реали- 

зације средстава за организовање парастоса у 

мјесним заједницама  општине Прњавор у 2016. 

години, планираних Буџетом општине Прњавор за 

2016. годину, у оквиру организационе јединице 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, са пози- 

ције 415200 – Средства за организовање парастоса 

погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама у 

укупном износу од 35.000,00 КМ. 

  

Члан 2.  

Средства из члана 1. ове Одлуке одобриће 

се за организовање парастоса погинулим борцима 

ВРС у мјесним заједницама. 

 

Члан 3. 

Парастоси ће се одржати према Плану орга- 

низовања парастоса погинулим борцима у мјесним 

заједницама донесеног од стране Борачке органи- 

зације општине Прњавор. 

Набавка роба и услуга везаних за организо- 

вање парастоса у мјесним заједницама у 2016. 

години извршиће се провођењем поступка јавне 

набавке у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одје- 

љење за финансије. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-5/16                          Начелник,   

Датум: 11.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
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броj 14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, броj 36/15), Начелник општине 

Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о корисницима и начину утрошка средстава  

са буџетске позиције 415200-средства за остале 

трошкове обиљежавања значајних датума (за 

трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђују се корисници и 

начин утрошка средстава за обезбјеђивање вије- 

наца и свијећа, планираних Буџетом општине Пр- 

њавор за 2016. годину („Службени гласник општи- 

не Прњавор“, броj 36/15), у оквиру Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту, са позиције 415200-

средства за остале трошкове обиљежавања знача- 

јних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа 

и др.), у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове Одлуке утрошит 

ће се за набавку вијенаца и свијећа за парастосе, у 

складу са Планом организовања парастоса поги- 

нулим борцима ВРС у мјесним заједницама за 2016. 

годину донесеног од стране Борачке организације 

општине Прњавор.  

 

Члан 3. 

Корисници за које ће се набављати вијенци 

и свијеће са позиције  из члана 1. ове Одлуке су: 

Борачка организација општине Прњавор, Удружење 

ратних војних инвалида општине Прњавор, Општи- 

нска организација породица погинулих и заро- 

бљених бораца и несталих цивила општине Прња- 

вор и ОО СУБНОР-а Прњавор. 

 

Члан 4. 

Дио средстава из члана 1. ове Одлуке могу 

се користити за набавку вијенаца приликом по- 

лагања истих, а у склопу реализације активности 

које нису обухваћене другим програмима и одлу- 

кама у којима учествује Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту. 

 

Члан 5. 

Набавка вијенаца и свијећа извршиће се 

провођењем поступка јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 6. 

Добављач је дужан да достави фактуру са 

отпремницом за испоручену робу, Одјељењу за 

борачко-инвалидску заштиту, читко потписану од 

стране особе која је преузела робу. 

 

Члан 7. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјеље- 

ње за финансије. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број:01/1-022-4/16                           Начелник,   

Датум: 11.01.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

64 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13) и члана 41. став 1. алинеја 17. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 36/15), Начелник општине Прњавор 

доноси 
 

О Д Л У К У 

о условима и начину реализације средстава  са 

буџетске позиције 415200- Борачка организација 

општине Прњавор-финансирање обавеза из ранијих 

година  
 

Члан 1.  

              Овом одлуком утврђују се услови и начин  

реализације новчаних средстава планираних Буџе- 

том општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 36/15) са позције 

415200-Борачка организација општине Прњавор-

финансирање обавеза из ранијих година, у оквиру 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. 

  

Члан 2. 

Средства планирана на позицији 415200- 

Борачка организација општине Прњавор-финанси- 

рање обавеза из ранијих година, износе 30.000,00 

КМ. 
 

Члан 3. 

Средства наведена у члану 2. ове Одлуке 

одобраваће се Борачкој организацији општине 

Прњавор за финансирање обавеза из ранијих година 

(порези и доприноси из 2014. године). 

Средства се одобравају на основу образло- 

женог захтјева поднесеног од стране Борачке 

организације општине Прњавор. 
 

Члан 4. 

 Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати Борачкој организацији 

посебно ће се водити рачуна о тренутној располо- 

живости средстава у буџету општине, а иста ће се 

одобравати у два (2) дијела од укупно одобрених 

средстава. 

 Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за борачко-инвалидску за- 

штиту. 
 

Члан 5. 

Одобрена средства за финансирање обавеза
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из ранијих година Борачка организација општине 

Прњавор је дужна оправдати достављањем извје- 

штаја о утрошку примљених средстава. 
 

Члан 6. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одје- 

љење за финансије. 
 

Члан 7. 

                Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
  
Број:01/1-022-12/16                           Начелник,   

Датум: 03.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

65 
 

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 са буџетске позиције - 

Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се расподјела 

новчаних средстава са буџетске позиције 415200 – 

Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор у оквиру организационе једи- 

нице 00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности.  

 

Члан 2. 

 На основу приједлога Комисије за утвр- 

ђивање приједлога манифестација и расподјеле 

средстава, укупна средства у износу од 20.000,00 

КМ предвиђена Буџетом општине Прњавор за 2016. 

годину расподјељују се на следећи начин: 

 

Р. 

бр. 
Назив манифестације 

Вријеме одржа-

вања 
Носилац активности Износ  

1. 
Избор спортисте године општине 

Прњавор 
I квартал 

Спортски савез 

општине Прњавор 
5.000,00 КМ 

2. Светосавски шаховски турнир I квартал 
Шаховски клуб „Пошк“ 

Поточани  
1.200,00 КМ 

3. 
Меморијални турнир у рукомету 

„МИКА 2016“ 
I квартал 

Рукометни клуб 

„Слога“ Прњавор 
1.000,00 КМ 

4. 
Светосавски турнир 

„ФУТСАЛ ТУРНИР ВЕТЕРАНА“ 
I квартал 

Клуб малог фудбала 

“Обилић“ Прњавор 
2.500,00 КМ 

5. 

Обиљежавање јубилеја 30 година 

Музичке школе и цјеловечерњи 

концерт 

I квартал 

ЈУ „Школа за основно 

музичко образовање“ 

Прњавор 
1.500,00 КМ 

6. Смотра фолклора I квартал 
ГКУД „Пронија“ 

Прњавор 
300,00 КМ 

7. Смотра фолклора I квартал 
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

Прњавор 
200,00 КМ 

8. Маскенбал I квартал 
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

Прњавор 
300,00 КМ 

9. „BIKE ROCK FEST“ Прњавор II квартал 
„Мото–клуб Прњавор 

07“ 
1.500,00 КМ 

10. 
Међународни куп РВИ и Куп СРД 

у спортском риболову 
II квартал 

СРД „Укрински цвијет“ 

Прњавор 
1.000,00 КМ 

11. Васкршња манифестација II квартал 
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

Прњавор 
2.000,00 КМ 

12.  „STREETBALL 2016“ II квартал 
КК „Младост 76“ 

Прњавор  
2.000,00 КМ 

13. Петровдански сабор фолклора III квартал 
КУД „Свилен конац“ 

Насеобина Лишња 
300,00 КМ 

14. Вече поезије III квартал 

Општинска 

организација слијепих 

Прњавор 
600,00 КМ 

15. Дјечија Нова година IV квартал 
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

Прњавор 
200,00 КМ 

16. 
Новогодишњи сајам прњаворских 

брендова 
IV квартал 

Удружење жена 

„ТКАНИЦА“ 
400,00 КМ 

           УКУПНО:                                                                                                                                  20.000,00 КМ  
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Члан 3. 

Уколико средства предвиђена за мани- 

фестације из члана 2. ове одлуке не буду утрошена 

до краја квартала у којем су планирана, сматраће се 

као средства резерве.  

Намјена средстава резерве је финансирање 

непланираних активности, односно недовољно 

планирана средства, као и баланс евентуално мањег 

прилива средстава у буџет општине.    

 

Члан 4. 

Приликом одлучивања о висини средстава 

посебно ће се водити рачуна о тренутној располо- 

живости средстава у буџету општине. 

Одлуку о исплати новчаних средстава доно- 

си Начелник општине у форми закључка, а на при- 

једлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

Члан 6. 

Субјекти којима се дозначе средства дужни 

су иста оправдати рачунима, те разлику неутро- 

шених средстава вратити на рачун општине, што ће 

се узети у обзир приликом наредне расподјеле 

средстава. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о расподјели средстава са буџетске 

позиције 415200 - Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских мани- 

фестација од значаја за општину Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 5/15). 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01/1-022-26/16                         Начелник,   

Датум: 17.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

66 
 

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  

 
ПРАВИЛНИК  

о допуни Правилника о критеријумима, начину и 

поступку расподјеле средстава са буџетске позиције 

- Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о критеријумима, начину и 

поступку расподјеле средстава са буџетске позиције 

- Покровитељство општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 1/16),  послије члана 6. додаје се 

члан 6а. који гласи: „Са буџетске позиције – Покро- 

витељство општине за реализацију научних, култу- 

рних и спортских манифестација од значаја за 

општину Прњавор неће се финансирати манифе- 

стације чије финансирање је обезбијеђено са друге 

буџетске позиције, осим манифестација јубиларног 

карактера (20, 30 или више година).“ 

  

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 

Број: 01/1-022-11-1/16                     Начелник,   

Датум: 01.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

67 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14)  и члана 6. Програма  развоја спорта за 

подручје општине Прњавор за 2016. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 2/16), а 

разматрајући захтјев Спортског савеза општине 

Прњавор за давање сагласности на приједлог Одлу- 

ке о расподјели средстава у процентима за 2016. 

годину и приједлог Одлуке о расподјели средстава 

за манифестације за 2016. годину, начелник општи- 

не доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Спортском савезу општи- 

не Прњавор на приједлог Одлуке о расподјели 

средстава у процентима за 2016. годину и приједлог 

Одлуке о расподјели средстава за манифестације за 

2016. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

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

Датум: 04.02.2016. год.          др Синиша Гатарић, 
 

68 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14)  и члана 6. Програма  развоја спорта за 

подручје општине Прњавор за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/16), 

а разматрајући захтјев Општинског фудбалског 

савеза Прњавор, за давање сагласности на 

Приједлог расподјеле средстава чланицама савеза 

за 2016. годину, начелник општине доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Општинском фудба-  

 

лском савезу Прњавор на Приједлог расподјеле 

средстава чланицама за 2016. годину. 
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Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
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Датум: 04.02.2016. год.      др Синиша Гатарић, 
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