
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

14. август 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  22          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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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), чланова 67. и 88. став 1. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и Одлуке Скупштине општине 

Прњавор о начину и условима давања у закуп 

пословног простора – дијела објекта старе поште у 

Кулашима („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 20/17), Начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора 
 

1. У Комисију за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора – дијела објекта 

старе поште у Кулашима (у даљњем тексту: Коми- 

сија) именују се: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Дариа Прибић, члан, 

3) Дарија Гајић, члан. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог 

рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику 

општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Бројм: 01/1-014-236/17                          Начелник 

Датум: 17.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), чланова 67. и 88. став 1. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и Одлуке Скупштине општине 

Прњавор о начину и условима давања у закуп по- 

словног простора у Печенег Илови, општина Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17), Начелник општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора 

 

1. У Комисију за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора у Печенег Илови 

(у даљњем тексту: Комисија) именују се: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Дариа Прибић, члан, 

3) Дарија Гајић, члан. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог 

рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику 

општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-238/17                            Начелник 

Датум: 17.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

337 
 

На основу члана 3. Одлуке о радном времену 

у угоститељским, трговинским, занатским, услу- 

жним и другим објектима на подручју општине 

Прњавор /Пречишћени текст/ („Службени гласник 

општине Прњавор“ број: 9/17), члана 15. став 1. 

Закона о трговини („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13, 106/15) и члана 67. 

и 88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 15/17), д о н о с и м 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 У периоду од 09.07.2017. године до 02.10. 

2017. године, трговачке радње које се баве продајом 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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воћа и поврћа у кругу зелене и робне пијаце у граду, 

могу да раде недјељом у времену од 07,00 до 17,00 

часова. 
 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев пословних 

субјеката који обављају наведену дјелатност на 

подручју општине Прњавор и указане потребе за 

радом истих, у циљу задовољења потреба грађана у 

вријеме трајања љетне сезоне.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
  

Број: 01/1-014-226/17                            Начелник 

Датум: 06.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 59. став 2. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор, за давање сагласности на 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Центра за социјални рад Прњавор, Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутра- 

шњој организацији и систематизацији радних мјеста 

Центра за социјални рад Прњавор број 05-530.4-

08/17 од 11.07.2017. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-241/17                             Начелник 

Датум: 21.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 5. став 3. Закона о пра- 

зницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 43/07), члана 3. Одлуке о 

радном времену у угоститељским, трговинским, зана- 

тским, услужним и другим објектима на подручју 

општине Прњавор – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 9/17) и чланова 67. 

и 88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), д о н о с и м 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 На дан Вашара (19. август) угоститељски 

објекти не могу да раде у неограниченом радном 

времену, осим угоститељских објеката из члана 8. 

Одлуке о радном времену у угоститељским, трго- 

винским, занатским, услужним и другим објектима 

на подручју општине Прњавор – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 9/17). 

Угоститељски објекти могу да раде на дан 

Вашара (19. август) до 03,00 часа. 

 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев посло- 

вних субјеката, а у циљу очувања јавног реда и мира.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-260/17                           Начелник 

Датум: 09.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 Прња- 

вор), 

• 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 изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Васић 

Зорану, из Горње Мравице, на име дијела трошкова 

за измирење обавеза за електричну енергију. 

 

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: 01/1-532-214/17                            Начелник 

Датум: 06.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима - буџетска 

резерва у износу од 3.000,00 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, која ће се 

дозначити КУД „Свилен конац“ из Насеобине 

Лишња, на име трошкова организације Петровда- 

нског сабора фолклора који ће се одржати 12.07. 

2017. 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: 01/1-401-210/17                           Начелник 

Датум: 06.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи 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, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Тодоровић Маринку, из Прњавора, студенту 

пете године Медицинског факултета Бања Лука, на 

име трошкова стручног усавршавања у Кракову 

(Пољска). 

 

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: 01/1-532-222/17                           Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  
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II 

Износ од 1.000,00 КМ 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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Николић Ратку, из Горњих Штрбаца, на име 

трошкова организације међународног скупа димња- 

чара БиХ и земаља регије, који ће се одржати 

08.07.2017. године,  у Бањи Кулаши. 

 

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: 01/1-434-100/17                             Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

344 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Теквон-до клубу „Прњавор“ на име трошко- 

ва наступа такмичара на међународном турниру у 

румунском граду Орадеа. 

 
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: 01/1-434-109/17                           Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

345 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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- 

ницу 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 1.300,00 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 буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Теквон-до клубу „Прњавор“ на име дијела 

трошкова одласка такмичара у љетну школу спорта 

која се одржава у Требињу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-120/17                             Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

346 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 2.000,00 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 средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства џудо клубу „Соко-М“ Прњавор, на име 

дијела трошкова набавке спортске опреме. 

 

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: 01/1-434-123/17                             Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

347 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 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 средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Живковић Игору, из Прњавора, на име тешке 

материјалне 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: 01/1-532-225/17                           Начелник 

Датум: 10.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

348 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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  
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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 средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Муши- 

новић Индири, из Коњуховаца, на име трошкова 

лијечења кћерке Елме. 

 

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: 01/1-532-224/17                             Начелник 

Датум: 13.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

349 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 3.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Удружење пензионера у 

износу од 3.000,00 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 415200 – Удружење пензионера, која ће се 

дозначити Општинском удружењу пензионера Прња- 

вор, на име трошкова организације одласка пензи-

онера на љетовање у Неум.  

 
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: 01/1-434-127/17                            Начелник 

Датум: 17.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

350 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 1.500,00 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских мани- 

фестација од значаја за општину Прњавор, са које ће 

се одобрити новчана средства Фудбалском клубу 

„Љубић“, из Прњавора, на име трошкова органи- 

зaције јубиларног десетог окупљања ветерана клуба. 

 

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: 01/1-434-121/17                            Начелник 

Датум: 18.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

351 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 1.650,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.650,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.650,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.650,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Одјељење 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 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(заштита културно-историјског наслијеђа), а која ће 

се дозначити Меџлису исламске заједнице Прњавор 

за организацију културно-вјерске манифестације 

„Довиште Мравица 2017“. 

 

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: 01/1-434-130/17                            Начелник 

Датум: 20.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

352 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.500,00 КМ 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 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 3.500,00 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, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Покровитељство 

општине за реализацију научних, културних и 

спортских манифестација од значаја за општину 

Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 

Друштву умјетника и пријатеља умјетности Прња- 

вор, на име трошкова реализације пројекта „Љетна 

сцена 2017“. 

 

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: 01/1-431-14/17                             Начелник 

Датум: 20.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

353 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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.  
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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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 500,00 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 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Покровитељство општи- 

не за реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор, са 

које ће се одобрити новчана средства Фудбалском 

клубу „Борац“ Шибовска, на име трошкова органи- 

зације традиционалног турнира у малом фудбалу. 

 

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: 01/1-434-132/17                              Начелник 

Датум: 21.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

354 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 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, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Новарлић Николи, из Прњавора, на име трошкова 

одласка на Интернационалну информатичку оли-

мпијаду у Техеран (Иран). 

 

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: 01/1-532-238/17                            Начелник 

Датум: 26.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

355 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 KM 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 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити удружењу СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор, на 

име трошкова наступа на међународном позори- 

шном фестивалу „Кестенбург“ у Бањалуци. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-134/17                              Начелник 

Датум: 26.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

356 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 500,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских манифе- 

стација од значаја за општину Прњавор, са које ће се 

одобрити новчана средства Општинском фудбалском 

савезу Прњавор, на име трошкова организације 

традиционалног турнира у малом фудбалу, који ће се 

одржати у Поточанима 30.07.2017. 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: 01/1-434-135/17                             Начелник 

Датум: 27.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.000,00 КМ 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 1.000,00 КМ (орга- 

низациона 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 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Фудбалском савезу Републике Српске, за 

трошкове одржавања Свечане академије поводом 

обиљежавања „25 година од оснивања Фудбалског 

савеза Републике Српске“. 
 

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: 01/1-434-136/17                             Начелник 

Датум: 28.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

358 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 
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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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Лазић Нико- 

лији, из Горњих Палачковаца, за набавку уџбеника и 

школског прибора за троје малољетне дјеце.  

 

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: 01/1-532-232/17                             Начелник 

Датум: 31.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

359 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) 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 средста- 

ва у оквиру организационе јединице  Служба за јавне 

набавке и заједничке послове у укупном износу од 

2.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 – Расходи за режијски материјал 

у износу од 2.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове). 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 2.500,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – Слу- 

жба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно 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: 01/1-401-234/17                            Начелник 

Датум: 13.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) 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 средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за соци- 

јални рад Прњавор у укупном износу од 1.000,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

1.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 

– ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 1.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор). 

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: 01/1-401-238/17                           Начелник 

Датум: 19.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник 

општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у између организационе јединице  Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције и Одје- 

љења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности у укупном износу од 6.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 6.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412100 – Расходи по основу закупа обје- 

ката “Школе за основно музичко образовање“ 

Прњавор у износу од 6.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 6.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

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: 01/1-434-129/17                             Начелник 

Датум: 21.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

362 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције Општинске управе општине Прњавор (у 

даљем тексту: Одјељење), рјешавајући по захтјеву 

„Домуз Транс“ д.о.о., Кремна, Прњавор, заступаног 

по директору Домуза Миловану из Кремне, општина 

Прњавор, број: 06-345-428/17 од 21.07.2017. године, 

за одобравање терминала у улици Јована Дучића у 

Прњавору на земљишним парцелама означеним као 

к.ч. бр. 597/1, 600/4, 619/3, 619/5 и 619/6, к.о. 

Прњавор, власништво подносиоца захтјева, који би 

служио као стајалиште за улаз и излаз путника за 

аутобусе који саобраћају на регистрованим линијама 

, на основу члана 45. став (1) Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 47/17) и члана 190. 

став 1. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, 13/02, 87/07 

и 50/10, у даљем тексту: ЗУП),  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ стајалиште у улици 

Јована Дучића у Прњавору на земљишним парце- 

лама означеним као к.ч. бр. 597/1, 600/4, 619/13, 

619/15 и 619/16 к.о. Прњавор, за улаз и излаз пу- 

тника за аутобусе на регистрованим општинским, 

републичким и међународним линијама, које про- 

лазе кроз Прњавор.  

2. Одјељење ће извршити обиљежавање 

стајалишта адекватном саобраћајном сигнализа- 

цијом. 

 3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“ 

 4. Рјешење остаје на снази до његовог 

повлачења од стране Одјељења. 

 

Број: 06-345-428/17                Начелник Одјељења 

Датум: 21.07.2017. год.     Далибор Прерадовић, с.р. 
 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРЊАВОР 
 

363 
 

             На основу члана 17. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 24. став 1. тачка 3. 

Статута Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 22/16 и 8/17) Управни одбор Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор, на сједници 

одржаној дана 11.07.2017. године, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Центра за социјални рад Прњавор 

 

Члан 1. 

 

(1) У Правилнику о унутрашњој организа- 

цији и систематизацији радних мјеста Центра за 

социјални рад Прњавор број 09-530-456/02 од 

19.11.2002. године, 09-530-222 од 16.04.2004. године, 

09-530-411/05 од 30.06.2005. године, 05-530.4-03-

1/08 од 22.10.2008. године, 05-530.4-01/13 од 

08.02.2013. године, 05-530.4-07/14 од 27.03.2014. 

године и 05-530.4-12/15 од 21.05.2015. године у 

члану 9. став 1. тачка 7. у одјељку 3. табеле „стручна 

спрема“ ријечи „ВШС или ССС“ замјењују се са 

ријечи „ВСС“, а у одјељку 4. „степен стручне 

спреме“ римски бројеви „VI или IV“ замјењују се са 

римским бројем „VII“. 

 (2) У истом члану став 1. тачка 7. алинеја 1 

поднаслова „Стручна спрема и радно искуство“ која 

гласи „VI или IV степен, виша или средња 

економска школа“ се мијења у „VII степен, ВСС-

дипломирани економиста“.  

 

Члан 2. 
 

(1) У члану 9. став 1. тачка 8. у одјељку 3.  

табеле „стручна спрема“ послије ријечи „ССС“ 

додају се ријечи „или ВСС“, а у одјељку 4. „степен 

стручне спреме“ послије римског броја „IV“ додају 

се ријечи „или VII“.   
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(2) У истом члану став 1. тачка 8. у тексту 

„Стручна спрема и искуство“ у алинеји 1 послије 

ријечи „ВСС VII степен-дипломирани економиста“ 

зарез се брише и додају се ријечи „или ССС IV 

степен-економски техничар“. 

 
Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 05-530.4-08/17    Предсједник Управног одбора 

Датум: 11.07.2017. год.      Милена Радоњић, с.р.    

        

О Г Л А С Н И   Д И О 

 

364 
 

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 

општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-8/5 од 10.06.2005. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-7 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

улици Вељка Миланковића Б1 Прњавор са сљедећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом у улици Вељка Миланковића Б1 Прњавор.  

Оснивач: 15 (петнаест) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за ра- 

чун 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. 

Промјена лица овлашћеног за заступање. 

Заступа: Бранимир Главендекић, предсје- 

дник Управног одбора, самостално и без ограни- 

чења. 
 

Број: 06-372-8/5                   Службено лице органа 

Датум: 01.08.2017. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


