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тета је Начелник општине Прњавор.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 41. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14),
Начелник општине Прњавор д о н о с и
ОДЛУКУ
о именовању Радне групе за израду Плана
интегритета општине Прњавор
I
Општинска управа општине Прњавор приступа изради, увођењу и спровођењу Плана интегритета општине Прњавор.
II
У Радну групу за израду Плана интегритета
општине Прњавор именују се:
1) Свјетлана Кузмановић, начелник Одјељења за
општу управу, координатор Радне групе,
2) Александар Његомировић, начелник Одјељења
за финансије, члан,
3) Далибор Прерадовић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове и инвестиције,
члан,
4) Маријана Прерадовић, самостални стручни сарадник за јавне набавке, члан,
5) Зорица Сувајац, самостални стручни сарадник
за заштиту животне средине, члан.
III
Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета општине Прњавор, најкасније до 30.11.2017.
године.
IV
Одговорно лице за доношење Плана интегри-

V
Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-014-32/17
Датум: 27.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор
Члан 1.
(1) У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 24/15, 29/15, 31/15, 37/15, 1/16, 9/16, 25/16,
26/16, 31/16, 1/17, 4/17 и 8/17) у члану 37. у Одјељењу за стамбено – комуналне послове и инвестиције послије тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи:
„11. СТРУЧНИ САРАДНИК ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК.
КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма категорија.
ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања.
ОПИС ПОСЛОВА:
- прати потрошњу утрошка енергије за јавну расвјету,
- прати стање јавне расвјете,
- прати друге врсте електро радова на подручју
општине Прњавор,
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обавља и друге послове које му одреди начелник
одјељења.
СТРУЧНО ЗНАЊЕ: Средња стручна спрема
у четворогодишњем трајању, електротехничке струке, смјер - електротехничар рачунара, најмање двије
године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској
управи, познавање рада на рачунару.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински послови 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 непосредног
руководиоца у рјешавању стручних питања.
ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну
примјену метода рада, поступака или стручних техника.
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти
унутар основне и унутрашње организационе јединице у којој је систематизовано радно мјесто.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“.
-

бањске рехабилитације и обиљежавања значајних датума) у износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 00750180 – Одјељење за
борачко инвалидску заштиту),
• на конто 415200 – Средства за обиљежавање
значајних датума у области борачко-инвалидске
заштите у износу од 2.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750180 – Одјељење за борачко
инвалидску заштиту).
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: 01/1-401-2/17
Датум: 31.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Члан 2.
У члану 41. у Кабинету начелника у ставу 1.
тачки 8. у тексту: „Стручно знање“ ријечи: „друштвeног смјера“ замјењују се ријечима: „економски
техничар“.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-62/17
Датум: 04.04.2017. године

05.04.2017.

Начелник
Дарко Томаш, 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 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број 00750180 –
Одјељење за борачко инвалидску заштиту у укупном износу од 2.000,00 КМ.
II
Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 415200 – Средства за трошкове превоза
породица погинулих бораца и РВИ (Програм

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 2017. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број 00750170 –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције у укупном износу од 68.000,00 КМ.
II
Износ од 68.000,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412800 – Крпање ударних рупа на
улицама у износу од 3.500,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције),
• са конта 412500 – Трошкови санације ударних
рупа у износу од 3.500,00 КМ (организациона
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције),
• са конта 412500 – Трошкови одржавања локалне
путне мреже (уређење путног појаса, ископи, бетонски, армирано-бетонски и асфалтни радови) у
износу од 11.000,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције),
• са конта 412500 – Трошкови ископа, чишћења
канала и других земљаних радова у износу од
30.000,00 КМ (организациона јединица број

05.04.2017.
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00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције),
• са конта 511200 – Изградња и реконструкција
градских улица, путне и канализационе мреже,
школских и других објеката, јавне расвјете, и
израда и ревизија пројектне документације у
износу од 20.000,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције),
• на конто 412800 – Зимско одржавање локалних
путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од
68.000,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције).
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.
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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: 01/1-401-72/17
Датум: 16.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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III

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 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник
општине доноси следећи

За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава

Број: 01/1-401-41/17
Датум: 14.02.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, 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 2017. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника број 08150027 – ЈУ
Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, у
укупном износу од 580,00 КМ.
II
Износ од 580,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге у
износу од 580,00 КМ (буџетски корисник број
08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво
Андрић“ Прњавор),
• на конто 412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја у износу од 460,00 КМ (буџетски
корисник број 08150027 – ЈУ Центар средњих
школа „Иво Андрић“ Прњавор),
• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у
износу од 120,00 КМ (буџетски корисник број
08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво
Андрић“ Прњавор).

I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције у укупном износу од 7.000,00 КМ.
II
Износ од 7.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 511200 – Изградња и реконструкција
градских улица, путне и канализационе мреже,
школских и других објеката, јавне расвјете, и
израда и ревизија пројектне документације у
износу од 7.000,00 КМ (организациона јединица
број 00750170 – Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције),
• на конто 412800 – Зимско одржавање локалних
путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од
7.000,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције).
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: 01/1-401-74/17
Датум: 16.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
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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 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.
II
Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
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 Митровић
Гордани из Доње Мравице, на име трошкова одласка
сина Немање у фудбалски камп у Србију 13.03.2017.
године.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

05.04.2017.

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.
II
Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
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 Тојчић
Стани, из Поточана, на име тешке материјалне
ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-84/17
Датум: 15.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-103/17
Датум: 09.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, 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 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи

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 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Јавна установа Центар за културу Прњавор у
износу од 10.000,00 КМ.

05.04.2017.
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II

Износ од 10.000,00 KM утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
10.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 412700 – Расходи поводом манифестација за празничне дане општине у износу од
10.000,00 КМ (организациона јединица број
08180011 – Јавна установа Центар за културу
Прњавор).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, a ради обезбјеђења средстава на позицији 412700 – Расходи поводом
манифестација за празничне дане општине, која ће се
дозначити Јавној установи Центар за културу Прњавор, за трошкове организације Васкршњег концерта.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

за локални економски развој и друштвене
дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој
спорта, а која ће се дозначити Бициклистичком клубу „БСК“ Бања Лука, на име трошкова организације
11. међународне бициклистичке трке „Београд - Бања
Лука“, у априлу 2017. године.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-438-78/17
Датум: 23.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-401-76/17
Датум: 16.03.2017. године

5

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

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 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
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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 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.
II
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у
износу од 1.400,00 КМ.
II
Износ од 1.400,00 KM утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Борачка организација општине Прњавор износу од 1.400,00 КМ (организациона јединица број 00750180 – Oдјељење за
борачко-инвалидску заштиту).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 - Борачка организација општине Прњавор - буџетска резерва, за финансирање активности поводом обиљежавања дана општине Прњавор кроз програм „Мотајица 2017.“
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III

II

За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

Износ од 150,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 150,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
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 Стојановић
Дејану, из Прњавора, на име трошкова одласка кћерке Дарије у џудо камп у Швицарску.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-79/17
Датум: 28.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, 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 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве

IV

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 150,00 КМ.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-127/17
Датум: 29.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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