
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

11. мај 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  14          Година 53. 
 

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 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1. тачка 18. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2017. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 31/16) и 

члана 11. Правилника о критеријумима, начину и 

поступку расподјеле средстава удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 5/17 и 9/17), Наче- 

лник општине Прњавор доноси 

 
О Д Л У К У 

о расподјели средстава удружењима из области  

 
 

културе и осталим удружењима 
 

Члан 1.  
 

 Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 

них средстава са буџетске позиције 415200 – Помоћ 

удружењима из области културе и осталим удру- 

жењима, у износу од 15.000,00 КМ, планираних у 

оквиру организационе јединице 00750150 – Одјеље- 

ње за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности. 
 

Члан 2. 
 

 На основу приједлога Комисије за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и 

осталих удружења, средства у износу од 14.000,00 

КМ расподјељују се на начин како слиједи: 

 

Редни број Програм/пројекат Носилац активности Износ (KM) 

1. 

Очување, његовање и афирмација свих 

вриједности српске културе, обичаја и 

традиције српског народа 

Спкд „Просвјета“ ОО Прњавор 2.500,00 

2. Вече поезије и Дан бијелог штапа 
Општинска организација  

слијепих Прњавор 
1.000,00 

3. 
Легализација објеката у избјегличким 

насељима у општини Прњавор 

Удружење избјеглих, расељених и 

других лица "ОСТАНАК" 
3.000,00 

4. Манифестација Лишањски дани Куд "Хакија Табаковић" Лишња 1.000,00 

5. Дани дијаспоре Куд „Садик Бојић“ Гаљиповци 500,00 

6. 
Међукултурална сарадња српског и 

украјинског народа 
ГКУД „Пронија“ Прњавор 2.000,00 

7. 
Очување и представљање дјечијег 

народног стваралаштва 
ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.500,00 

8. Прњаворске хорске свечаности 
Српско црквено пјевачко друштво 

„Свети Георгије“ Прњавор 
1.000,00 

9. Покажимо добру вољу 
Удружење Украјинаца „Златни 

клас“ Прњавор 
500,00 

10. Љетна бина 
Удружење Украјинаца „Златни 

клас“ Прњавор 
500,00 

11. Трећа позоришна ревија СПКД „Просвјета“ Прњавор 500,00 
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Члан 3.  

 

Нераспоређена средства у износу од 1.000,00 

КМ представљају средства резерве. Намјена средста- 

ва резерве је финансирање непланираних акти- 

вности, односно недовољно планирана средства.  

 
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 прије- 

длог Одјељења за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности.  

 
Члан 5.  

 

 За реализацију ове одлуке задужују се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
Члан 6. 

 

 Субјекти којима се дозначе средства дужни 

су иста оправдати рачунима, те разлику неутрошених 

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 – Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 20/16). 

 
Члан 8.  

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 
Број: 01/1-022-52/17                              Начелник       

Датум: 15.03.2017. године             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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 31/16), 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 00750180 – 

Одјељење за борачко инвалидску заштиту у уку- 

пном 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 511100 – Средства за спомен собу по- 

свећену одбрамбено-отаџбинском рату РС 1991-

1995. године у износу од 5.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко инвалидску заштиту), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор – финансирање обавеза из ранијег 

периода у износу од 5.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750180 – Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној  позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 

Број: 01/1-401-91/17                              Начелник       

Датум: 05.04.2017. године             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  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у између организационе јединице Одјељења 

за локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти и Службе за јавне набавке и заједничке послове у 

укупном износу од 3.600,00 КМ. 

 

II 

 
Износ од 3.600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Манифестације поводом оби- 

љежавања Светог Саве (Светосавски бал и шко- 

лска слава) у износу од 3.600,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности), 
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• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе. у износу од 3.600,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – Слу- 

жба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-106/17                            Начелник       

Датум: 05.04.2017. године             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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 31/16), 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 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове у 

укупном износу од 3.000,00 КМ. 

 

II 

 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 - Расходи за режијски материјал 

у износу од 3.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 3.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-122/17                            Начелник       

Датум: 18.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

230 
 

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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 31/16), 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 00750240 – 

Служба 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 511200 – Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација зграда и објеката у 

износу од 5.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 5.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – Слу- 

жба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-137/17                            Начелник       

Датум: 28.04.2017. године             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 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
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ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 409,50 КМ.  

 
II 

 

Износ од 409,50 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

409,50 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 409,50 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 487900 – Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средства ОШ „Милош Црња- 

нски“ Поточани, за плаћање рачуна предузећу Плани- 

нг д.о.о. Прњавор за услугу израде урбанистичко 

техничких услова за реконструкцију објекта школе. 

 

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: 01/1-434-12/17                             Начелник       

Датум: 25.04.2017. године             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 

                                                  

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 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 Прња- 

вор), 

• 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Тубоњић Младену из Горњих Штрбаца, на име 

трошкова лијечења. 

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-116/17                          Начелник       

Датум: 26.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

233 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета општи- 

не 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 1.000,00 КМ.  
 

II 
 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 

Центра за културу у износу од 1.000,00 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 за стручне 

услуге Центра за културу, која ће се дозначити  
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Јавној установи Центар за културу Прњавор, за 

трошкове организације позоришне представе у 

извођењу глумаца ГП „ЈАЗАВАЦ“ из Бања Луке. 

 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-431-10/17                              Начелник       

Датум: 26.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

234 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-7/17 од 28.04.2017. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-95 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, „Центар“ у ул. Лазе Лазаревића бр. 14 

Прњавор са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом „Центар“ у улици Лазе Лазаревића број 14 

Прњавор. 

Оснивач: 44 (четрдесетчетири) етажних 

власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Бране Шушак, предсједник Упра- 

вног одбора, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-7/17     Службено лице органа 

Датум: 28.04.2017. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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