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46
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 Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор
Члан 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 и 1/17) у члану 31. ставу (1) у Одјељењу
за општу управу у тачки 1. у тексту „СТРУЧНО
ЗНАЊЕ“ ријечи: “правни факултет“ замјењују се
ријечима: „друштвени смјер“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-191-2/16
Датум: 02.02.2017. 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 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

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 100,00 КМ.
II
Износ од 100,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
100,00 КМ (99999999 - Трезор општине
Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 100,00 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 Савић Нади из Околице, 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: 01/1-532-4/17
Датум: 03.01.2017. 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
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 4
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
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 Драгојевић Синиши сину Ранка из Хрваћана,
на име трошкова наступа у финалним емисијама
„Аудиције“ на телевизији ПИНК у Београду.
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: 01/1-532-10/17
Датум: 11.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

49
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-
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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, а ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Срдић
Милораду, сину Ђурђа, из Прњавора, на име трошкова лијечења и 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: 01/1-568-2/17
Датум: 12.01.2017. 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
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
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
Милашиновић Мирославу из Отпочиваљке, на име
трошкова лијечења у Београду.
III
За реализацију овог закључка задужује се
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Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-29/17
Датум: 24.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

51
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 1.300,00 КМ.
II
Износ од 1.300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Средства за подстицај и
развој спорта у износу од 1.300,00 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 415200 – Средства за подстицај и
развој спорта, са које ће се одобрити новчана
средства Шаховском клубу „Пошк“ Поточани, на
име трошкова организовања Светосавксог шаховског
турнира.
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: 01/1-434-4/17
Датум: 24.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 41. и 49. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“

3

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 – Помоћ вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслеђа) у
износу од 500,00 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 415200 – Помоћ вјерским
заједницама (Заштита културно-историјског наслеђа)
у износу од 500,00 КМ, са које ће се одобрити
новчана средства Српској православној црквеној
општини Прњавор, на име трошкова организовања
Светосавксог дружења у Грабик Илови.
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: 01/1-434-10/17
Датум: 25.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

53
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
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јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине
Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре-
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дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ
Цвијановић Зорану из Млинаца, на име трошкова
лијечења и 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: 01/1-532-43/17
Датум: 31.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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