
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

09. октобар 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  26          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 члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), члана 74. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републи- 

ке Српске“ број 106/09 и 44/15) 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 здравствене установе Дом 

здравља Прњавор, за давање сагласности на Одлуку 

о усвајању Одлуке о измјенама Статута Јавне здра- 

вствене установе Дом здрвља Прњавор, након приба- 

вљеног мишљења Министарства здравља и соција- 

лне заштите РС број 11/04-023-32/17 од 26.09.2017. 

године, начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању 

Одлуке о измјенама Статута Јавне здравствене 

установе Дом здрвља Прњавор број 741/17 од 

13.09.2017. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 

Број: 01/1-014-240/17                             Начелник 

Датум: 26.09.2017. 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 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  између организационих јединица  Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту и Службе за јавне 

набавке и заједничке послове у укупном износу од 

17.472,12 КМ. 

 

II 

Износ од 17.472,12 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Средства за спомен собу 

посвећену одбрамбено-отаџбинском рату у изно- 

су од 17.472,12 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту), 

• на конто 412500 – Трошкови текућег одржавања у 

износу од 17.472,12 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове). 

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: 01/1-401-277/17                            Начелник 

Датум: 30.06.2017. 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 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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 Дјечији вртић 

"Наша радост" Прњавор у укупном износу од  

3.715,00 КМ. 
 

II 

Износ од 3.715,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 3.065,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 

Прњавор). 

• са конта 516100 – Издаци за залихе ситног инве- 

нтара, одјеће и обуће у износу од 650,00 КМ 

(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 

вртић "Наша радост" Прњавор). 

• на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме боловања који 

се рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања у износу од 3.715,00 КМ (буџетски 

корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић "На- 

ша радост" Прњавор). 

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: 01/1-401-285/17                           Начелник 

Датум: 05.09.2017. 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 организационе јединице  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 412500 – Трошкови текућег одржавања 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 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: 01/1-401-291/17                             Начелник 

Датум: 05.09.2017. 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 између потрошачке јединице Остала буџетска 

потрошња, Кабинет начелника и унутар организа- 

ционе јединице Кабинет начелника у укупном изно- 

су од 57.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 57.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621900 – Издаци за потенцијалне оба- 

везе по основу издатих гаранција у износу од 

25.000,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња). 

• са контa 419100 – Трошкови обештећења по су- 

дским пресудама и трошкови поступка у износу 

32.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника). 

• на конто 513100 – Издаци за прибављање зе- 

мљишта (потпуна експропријација) у износу од 

57.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника) 

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  
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Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-299/17                             Начелник 

Датум: 13.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

430 
 

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 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 Одјељење за 

борачко-инвалидску заштиту у укупном износу од 

1.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Средства за организовање пара- 

стоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 

дницама у износу од 1.500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску заштиту), 

• на конто 412500 – Средства за трошкове одржа- 

вања спомен-обиљежја у мјесним заједницама у 

износу од 1.500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750180 – Одјељење за борачко-инвали- 

дску заштиту). 

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: 01/1-401-275/17                             Начелник 

Датум: 20.09.2017. 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 организационе јединице Скупштина 

општине и Стручна служба  СО-е у укупном износу од 

2.260,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.260,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 – Плакете, повеље, награде и 

признања општине у износу од 700,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750110- Скупштина 

општине и Стручна служба  СО-е), 

• са конта 412900 – Накнаде одборника и чланова 

скупштинских комисија у износу од 1.560,00 КМ 

(организациона јединица број 00750110- Скупшти- 

на општине и Стручна служба  СО-е), 

• на конто 411200 – Расходи по основу дневница за 

службена путовања у износу од 2.260,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750110 – Скупштина 

општине и Стручна служба  СО-е). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је извр- 

шити ради обезбјеђења средстава на претходно наве- 

деној позицији на основу захтјева за реалокацију буџе- 

тских средстава,  а који је саставни дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.           

 

Број: 01/1-401-309/17                           Начелник 

Датум: 26.09.2017. 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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник општи- 

не доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

"Наша радост" Прњавор 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 412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене у износу од 2.000,00 КМ (буџетски кори- 

сник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" Прњавор), 

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање у 

износу од 2.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прња- 

вор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
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наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 

цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 

закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 

Број: 01/1-401-312/17                             Начелник 

Датум: 29.09.2017. 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 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 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 2.000,00 КМ (организациона једи- 

ница 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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Модић Ради, из 

Чорли, на име покрића дијела штете настале крађом 

22 јагњета, од стране непознатог починиоца. 

 

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: 01/1-532-271/17                            Начелник 

Датум: 01.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

434 
 

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 
 

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 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозначити 

Удружењу родитеља дјеце обољеле од малигних 

болести „ИСКРА“ Бања Лука, за финансирање рада 

Родитељске куће. 

 

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: 01/1-434-157/17                            Начелник 

Датум: 07.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

435 
 

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 општи- 

не 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 Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог за- 



 

09.10.2017.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 26                                    5 

 

кључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412900 – Плакете, повеље, награде и 

признања Начелника општине у износу од 

200,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника). 

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 412900 – Плакете, повеље, 

награде и признања Начелника општине, са које ће 

се одобрити новчана средства Живковић Мирославу 

из Прњавора, на име награде за постигнуте резултате 

на Медицинском факултету у Бањалуци. 

 

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: 01/1-401-298/17                            Начелник 

Датум: 12.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

436 
 

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 борачко-инвалидску заштиту 

у износу од  3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.000,00 KM 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Удружење ратних војних 

заробљеника „Вијенац, Возућа и остали“ у 

износу од 3.000,00 КМ  (Нова позиција – орга- 

низациона 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Удружење ратних војних заро- 

бљеника „Вијенац, Возућа и остали“  (Нова позиција), 

која ће се додијелити Удружењу ратних војних заро- 

бљеника „Вијенац, Возућа и остали“, на име трошкова 

обиљежавања Крсне славе, поводом 22. годишњице 

изласка чланова удружења – логораша на слободу. 

 
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: 01/1-434-160/17                           Начелник 

Датум: 19.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

437 

 

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 резе- 

рве 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 Шарић Игору, из 

Прњавора, на име трошкова лијечења сина Вука. 

 
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 општи- 
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не Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-281/17                            Начелник 

Датум: 19.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

438 

 

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 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 Прња- 

вор), 

• 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Врховац 

Дојчину, из Чорли, за измирење дуга према КП 

„Парк“ Прњавор, по основу правоснажне судске 

пресуде. 

 

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: 01/1-532-289/17                            Начелник 

Датум: 19.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

439 

 

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 Прњавор), 

• 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 резе- 

рве 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 Мијатовић Борису, 

из Дренове, који се налази у тешкој материјалној 

ситуацији, на име трошкова завршетка мастер студија 

на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 

у Бањој Луци. 

 

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: 01/1-532-290/17                            Начелник 

Датум: 20.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

440 

 

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 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 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 2.500,00 КМ (организациона једи 

ница 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 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 

турнира у малом фудбалу и других спортских 

активности у Отпочивањци 24.09.2017. 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: 01/1-434-161/17                             Начелник 

Датум: 21.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

441 
 

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 700,00 КМ.  
 

II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 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 700,00 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 Атлетском клубу 

„САН“ из Прњавора, на име трошкова организације 

„1. Јесењег хуманитарног кроса АК Сан Прњавор“, 

који ће се одржати 08.10.2017. 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: 01/1-014-330/17                            Начелник 

Датум: 21.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

442 

 

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 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 Прња- 

вор), 

• 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 ре- 

зерве 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 Моравац 

Драгани, из Шаринаца, на име тешке материјалне 

ситуације. 
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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: 01/1-532-277/17                           Начелник 

Датум: 26.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

443 

 

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 – ЈП «Радио Прњавор» у износу 

од 500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски ра- 

звој 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 - ЈП „Радио Прњавор“, са које ће се 

дозначити новчана средства ЈП Радио Прњавор, на 

име трошкова  организације музичког  концерта који 

ће се одржати 07.10.2017. године у Центру за  култу- 

ру Прњавор. 

 
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: 01/1-434-165/17                            Начелник 

Датум: 26.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
  

 

444 
 

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 општи- 

не 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 150,00 КМ.  

 

II 

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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 

које ће се одобрити новчана помоћ Ћетојевић Горану, 

из Прњавора, на име трошкова сахране мајке Борке. 

 

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 општи- 

не Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-294/17                              Начелник 

Датум: 26.09.2017. год.                     Дарко Tомaш, с.р. 
 

445 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17) и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 31/16), 

Начелник општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о додјели студентске награде најбољим студентима са 

подручја општине Прњавор  

 

Члан 1.  

 Овим правилником утврђују се услови, крите- 

ријуми, као и начин додјеле студентске награде за 
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највише три студента са подручја општине Прњавор 

у 2017. години.  

 

Члан 2. 

 Средства за студентске награде најбољим 

студентима у износу од 9.000,00 КМ обезбијеђена су 

у буџету општине Прњавор, при Одјељењу за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатности. 

 

Члан 3.  

 Право на додјелу студентске награде имају 

студенти који испуњавају сљедеће опште услове: 

(а) да имају пребивалиште на подручју 

општине Прњавор најкраће двије године прије подно- 

шења захтјева, 

(б) да су студенти друге и виших година 

првог циклуса студија на јавним високошколским 

установама у Босни и Херцеговини и земљама бивше 

Југославије,  

(в) да нису обновили ниједну годину током 

студија, 

(г) да су према наставном програму високо- 

школске установе положили све испите из претхо- 

дних година студија, 

(д) да су постигли просјечну оцјену најмање 

9,50.  

 

Члан 4.  

Поред испуњавања услова из члана 3. 

правилника, пожељно је да је студент у току осно- 

вног и средњег образовања учествовао и остварио 

запажене резултате на међународном такмичењу из 

неког од наставних предмета. 

 

Члан 5. 

  Студенти који имају статус апсолвента не 

остварују право на додјелу студентске награде. 

  

Члан 6. 

 (1) Студентске награде се додјељују на 

основу пријаве по Јавном позиву који објављује 

Начелник општине путем Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, уз коју се 

доставља потребна документација којом се потврђује 

испуњеност услова прописаних овим правилником.  

 (2) Пријаве се подносе на прописаном обра- 

сцу који се налази у Шалтер сали Општинске управе 

општине Прњавор и у електронском облику на 

званичној интернет страници. 

(3) Јавни позив се објављује у средствима 

јавног информисања, на огласним таблама и звани- 

чној интернет презентацији општине и садржи све 

податке потребне за потпуну информисаност судена- 

та у смислу процедуре за додјелу студентске награде, 

те у погледу документације која се прилаже уз 

захтјев. 

 (4) Јавни позив остаје отворен осам дана од 

дана објављивања. 

 

Члан 7. 

 (1) Захтјеве за додјелу студентских награда 

разматра Комисија за обраду захтјева за додјелу 

студентских награда (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује начелник општине. Комисију чине три члана, 

из реда службеника Општинске управе општине 

Прњавор.  

 (2) Комисија на основу приложене докуме- 

нтације утврђује испуњеност услова прописаних овим 

правилником и сачињава списак студената који су 

остварили право на додјелу студентске награде, те 

исти доставља начелнику општине и објављује на 

огласним таблама и званичној интернет страници 

општине.  

 

Члан 8.  

 Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности. 

 

Члан 9. 

(1) Критеријуми за вредновање пријава за 

студентске награде су: 

1) просјечна оцјена у току досадашњег школо- 

вања, 

2) година студија и 

3) учешће и остварени резултати на међунаро- 

дним такмичењима током основног и средњег 

образовања. 

 

(2) Вредновање по основу критеријума из ста- 

ва 1. тачка 1) врши се збрајањем просјека из основне и 

средње школе са просјечном оцјеном на студију.  

 

(3) Вредновање по основу критеријума из ста- 

ва 1. тачка 2) овог члана врши се на сљедећи начин: 

1) друга година студија    1 бод 

2) трећа година студија              2 бода 

3) четврта година студија             3 бода 

4) пета година студија              4 бода 

5) шеста година студија          5 бодова 

 

(4) Вредновање по основу критеријума из ста- 

ва 1. тачка 3) овог члана врши се на сљедећи начин:  

1) Учешће на међународном такмичењу 1 бод 

2) Освојено треће мјесто              2 бода 

3) Освојено друго мјесто                         3 бода 

4) Освојено прво мјесто              4 бода 

 

Члан 10. 

 У случају истог броја бодова предност ће 

имати студент са већом просјечном оцјеном. 

 

Члан 11.  

 Право на студентску награду студенти могу 

остварити само једном у току првог циклуса студија.  

 

Члан 12. 

 Одлуку о исплати студентске награде најбо- 

љим студентима доноси начелник општине у форми 

закључка а на приједлог Комисије. 

 

Члан 13.  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
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Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-154/17                             Начелник 

Датум: 09.10.2017. год.                   Дарко Tомaш, 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. 

 


