
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

18. децембар 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  33          Година 53. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

534 
На основу члана 37. став 2. Закона о буџе- 

тском систему Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. став 2. тачке 3. Закона о локалној са- 

моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“, број 21/17, 23/1 и 32/17), Скупштина општи- 

не Прњавор, на сједници одржаној дана 15.12. 2017. 

године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о усвајању буџета општине Прњавор за  2018. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор усваја буџет  
 

 
општине Прњавор за 2018. годину. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове одлуке је буџет општине 

Прњавор за 2018. годину. 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 
Број: 01-022-193/17                             Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

 
ТАБЕЛА 1. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 

Број  
конта 

О П И С 
Буџет за  

2017. годину 

Процјена 
извршења  

за 2017. годину 

Буџет за 
2018. годину 

Индекс 

1 2 3 4 5 6(5/3*100) 

   A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV)  13.556.700,00 13.744.000,00 13.552.000,00 99,97 

710000  I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.100.000,00 9.934.600,00 10.030.000,00 99,31 

711100 Порези на доходак 4.000,00 1.600,00 3.000,00 75,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.140.000,00 1.155.000,00 1.160.000,00 101,75 

714000 Порези на имовину 390.000,00 290.000,00 350.000,00 89,74 

715000 Порези на промет производа и услуга 140.000,00 108.000,00 55.000,00 39,29 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.410.000,00 8.370.000,00 8.450.000,00 100,48 

719000 Остали порески приходи 16.000,00 10.000,00 12.000,00 75,00 

720000  II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.535.800,00 2.582.300,00 2.544.500,00 100,34 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине 

260.500,00 131.500,00 202.000,00 77,54 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

2.230.500,00 2.385.800,00 2.277.500,00 102,11 

723000 Новчане казне  11.000,00 13.000,00 13.000,00 118,18 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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1 2 3 4 5 6(5/3*100) 

729000 Остали непорески приходи 33.800,00 52.000,00 52.000,00 153,85 

730000  III  ГРАНТОВИ 0,00 32.832,50 0,00 0,00 

731000 Грантови 0,00 32.832,50 0,00 0,00 

780000 
 IV  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

920.900,00 1.194.267,50 977.500,00 106,15 

787000 
Трансфери између  различитих јединица 
власти 

920.900,00 1.194.267,50 977.500,00 106,15 

   Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III)  11.221.900,00 11.161.411,48 11.399.200,00 101,58 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ  10.889.900,00 10.979.572,08 11.057.500,00 101,54 

411000 Расходи за лична примања 4.045.900,00 3.921.178,25 3.861.000,00 95,43 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.488.300,00 2.655.383,43 2.593.050,00 104,21 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

389.500,00 375.825,00 286.500,00 73,56 

414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 410.000,00 102,50 

415000 Грантови 886.200,00 937.435,40 1.063.800,00 120,04 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета  општине 

2.520.000,00 2.587.850,00 2.685.000,00 106,55 

418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 4.000,00 0,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 160.000,00 101.900,00 154.150,00 96,34 

480000 
II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

172.000,00 168.595,50 181.700,00 105,64 

487000 
Трансфери између  различитих 
јединица власти 

172.000,00 168.595,50 181.700,00 105,64 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 160.000,00 13.243,90 160.000,00 100,00 

  
 В) БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( А-Б )  

2.334.800,00 2.582.588,52 2.152.800,00 92,20 

  
 Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (I-II) 

-1.281.700,00 -1.402.977,19 -2.767.453,87 0,00 

810000 
 I  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

46.000,00 20.000,00 105.000,00 228,26 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 42.000,00 15.000,00 100.000,00 238,10 

816000 
Примици од залиха материјала, учинaка, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

4.000,00 5.000,00 5.000,00 125,00 

510000 
II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

1.327.700,00 1.422.977,19 2.872.453,87 216,35 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.262.200,00 1.301.923,19 2.748.453,87 217,75 

513000 
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

50.000,00 107.000,00 110.000,00 220,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

15.500,00 14.054,00 14.000,00 90,32 

   Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 1.053.100,00 1.179.611,33 -614.653,87 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

   Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -1.053.100,00 -1.179.611,33 614.653,87 0,00 

  
 Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (I-II) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

910000 
I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 

610000 II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 0,00 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -656.500,00 -627.425,00 118.272,02 0,00 

920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 656.500,00 627.425,00 6.881.727,98 1.048,24 
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1 2 3 4 5 6(5/3*100) 

621000 Издаци за отплату дугова  656.500,00 627.425,00 6.793.227,98 1.034,76 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 88.500,00 0,00 

  З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -516.600,00 -552.186,33 -3.000,00 0,00 

930000 I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 64.800,00 49.000,00 78.000,00 120,37 

931000 Остали примици 0,00 0,00 0,00 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 

64.800,00 49.000,00 78.000,00 120,37 

630000 II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 581.400,00 601.186,33 81.000,00 13,93 

631000 Остали издаци 517.000,00 527.000,00 3.000,00 0,58 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

64.400,00 74.186,33 78.000,00 121,12 

  
И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

120.000,00 0,00 499.381,85 416,15 

  
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 0,00 0,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

 
ТАБЕЛА 2.   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНЕ 

-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Број  

конта 

Функц. 

код 
О П И С 

Буџет за 

 2017. годину 

Процјена 

извршења за 

2017. годину 

Буџет за  

2018. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8 

    
 A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  
      ( I+II+III+IV)  

13.556.700,00 13.744.000,00 13.552.000,00 99,97 99,23 

710000    I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.100.000,00 9.934.600,00 10.030.000,00 99,31 73,44 

711100   Порези на доходак 4.000,00 1.600,00       3.000,00 75,00 0,02 

711113   
Порез на приходе од 
пољопривреде и шумарства 

4.000,00 1.600,00 3.000,00 75,00 0,02 

713000   
Порези на лична примања и 
приходе од самосталних 
дјелатности 

1.140.000,00 1.155.000,00 1.160.000,00 101,75 8,49 

713111-
112 

  
Порез на приходе од обављања 
самосталне дјелатности 

145.000,00 160.000,00 165.000,00 113,79 1,21 

713113-
114 

  Порез на лична примања 995.000,00 995.000,00 995.000,00 100,00 7,29 

714000   Порези на имовину 390.000,00 290.000,00 350.000,00 89,74 2,56 

714111-
714311 

  
Порези на имовину - порез на 
непокретности 

390.000,00 290.000,00 350.000,00 89,74 2,56 

715000   
Порези на промет производа и 
услуга 

140.000,00 108.000,00 55.000,00 39,29 0,40 

715110   Порез на промет производа 115.000,00 88.000,00 40.000,00 34,78 0,29 

715210   Порез на промет услуга 25.000,00 20.000,00 15.000,00 60,00 0,11 

717000   
Индиректни порези прикупљени 
преко УИО 

8.410.000,00 8.370.000,00 8.450.000,00 100,48 61,87 

717191   
Приходи од пореза на додату 
вриједност 

8.410.000,00 8.370.000,00 8.450.000,00 100,48 61,87 

719000   Остали порески приходи 16.000,00 10.000,00 12.000,00 75,00 0,09 

719113   Порез на добитке од игара на срећу 16.000,00 10.000,00 12.000,00 75,00 0,09 

720000    II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.535.800,00 2.582.300,00 2.544.500,00 100,34 18,63 

721000   
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине 

260.500,00 131.500,00 202.000,00 77,54 1,48 

721200   Приходи од закупа и ренте 244.500,00 125.000,00 190.000,00 77,71 1,39 

721222   
Приходи од давања у закуп 
општинских пословних простора 

20.000,00 15.000,00 15.000,00 75,00 0,11 

721223   Приходи од земљишне ренте 210.000,00 83.000,00 150.000,00 71,43 1,10 

721224   Приход од закупнине земљишта 14.500,00 27.000,00 25.000,00 172,41 0,18 

721300   
Приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте 

16.000,00 6.500,00 12.000,00 75,00 0,09 
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1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8 

721310   
Приходи од камата на депозитна 
средства  

16.000,00 6.500,00 12.000,00 75,00 0,09 

722000   
Накнаде, таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 

2.230.500,00 2.385.800,00 2.277.500,00 102,11 16,68 

722100   Административне таксе 190.000,00 259.000,00 230.000,00 121,05 1,68 

722118   
Посебна републичка такса на 
нафтне деривате 

0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 

722121   Општинске административне таксе 190.000,00 250.000,00 230.000,00 121,05 1,68 

722300   Комуналне таксе 614.500,00 601.400,00 615.300,00 100,13 4,51 

722312   Комунална такса на фирму 380.000,00 400.000,00 410.000,00 107,89 3,00 

722314   

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама 
или испред пословног  простора у 
пословне сврхе 

14.000,00 22.000,00 15.000,00 107,14 0,11 

722316   
Комуналне таксе за приређивање 
музичког програма у угоститељским 
објектима 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 0,03 

722317   
Комунална такса за коришћење 
витрина за излагање роба ван 
пословне просторије 

1.500,00 400,00 300,00 20,00 0,00 

722318   
Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 

3.000,00 6.500,00 4.000,00 133,33 0,03 

722319   

Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила на 
уређеним и обиљеженим мјестима 
која је за то одредила скупштина 
општине 

180.000,00 135.000,00 150.000,00 83,33 1,10 

722391   

Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге 
облике привременог коришћења 

14.000,00 12.500,00 12.000,00 85,71 0,09 

722396   
Комунална такса на остале 
предмете таксирања 

18.000,00 21.000,00 20.000,00 111,11 0,15 

722400   Накнаде по разним основама 1.120.000,00 1.242.400,00 1.110.000,00 99,11 8,13 

722411   
Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

220.000,00 78.000,00 160.000,00 72,73 1,17 

722424   
Накнада за коришћење минералних 
сировина 

180.000,00 90.000,00 100.000,00 55,56 0,73 

722425   
Накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

70.000,00 65.000,00 90.000,00 128,57 0,66 

722435   

Накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта - средства за 
развој неразвијених дијелова 
општине остварена продајом 
шумских сортимената 

180.000,00 438.000,00 220.000,00 122,22 1,61 

722437   
Накнада за обављање послова од 
општег интереса у шумама у 
приватној својини 

20.000,00 30.000,00 30.000,00 150,00 0,22 

722440   

Накнаде за воде - посебне водне 
накнаде  
(722442-722448, 722457, 722463, 
722464, 722469) 

130.000,00 115.000,00 110.000,00 84,62 0,81 

722461   
Накнада за кориштење комуналних 
добара од општег интереса - 
комунална накнада 

170.000,00 255.000,00 230.000,00 135,29 1,68 

722467   
Средства за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара  

150.000,00 170.000,00 170.000,00 113,33 1,24 

722491   
Концесионе накнаде за коришћење 
природних и других добара од 
општег интереса 

0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 

722500   
Приходи од пружања јавних 
услуга 

306.000,00 283.000,00 322.200,00 105,29 2,36 

722521   Приходи општинских органа управе 16.000,00 21.000,00 21.000,00 131,25 0,15 

722591   
ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор 

25.000,00 20.000,00 17.700,00 70,80 0,13 

722591   ЈУ Гимназија Прњавор 12.500,00 12.500,00 11.000,00 88,00 0,08 

722591   
ЈУ Центар средњих школа "Иво 
Андрић" Прњавор 

28.800,00 25.000,00 27.000,00 93,75 0,20 
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722591   
ЈУ Музичка школа "Константин 
Бабић" Прњавор 

0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,01 

722591   ЈУ Центар за културу Прњавор 5.000,00 3.500,00 3.000,00 60,00 0,02 

722591   
ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 
Прњавор 

218.000,00 200.000,00 240.000,00 110,09 1,76 

722591   ЈУ Народна библиотека Прњавор 700,00 1.000,00 1.200,00 171,43 0,01 

723000   Новчане казне  11.000,00 13.000,00 13.000,00 118,18 0,10 

723121   
Новчане казне изречене у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом СО-е  

11.000,00 13.000,00 13.000,00 118,18 0,10 

729000   Остали непорески приходи 33.800,00 52.000,00 52.000,00 153,85 0,38 

729124   
Остали општински непорески 
приходи 

33.800,00 52.000,00 52.000,00 153,85 0,38 

730000    III  ГРАНТОВИ 0,00 32.832,50 0,00 0,00 0,00 

731200   Грантови из земље 0,00 32.832,50 0,00 0,00 0,00 

731210   Текући грантови из земље 0,00 32.832,50 0,00 0,00 0,00 

731200   

Грант Федералног министарства 
расељених особа и избјеглица 
Општинској управи за реализацију 
"Програма помоћи у обављању 
приправничког стажа" 

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

731200   
Грант ЈУ Центар средњих школа 
"Иво Андрић" за пројекат 
"Предузећа за вјежбу" 

0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

731200   

Грант Савјета родитеља ЈУ Дјечији 
вртић "Наша радост" за пројекат 
Укијева радионица (набавка 
дидактичког материјала) 

0,00 2.232,50 0,00 0,00 0,00 

731200   
Грант Савјета родитеља ЈУ Дјечији 
вртић "Наша радост" за набавку 
посуђа за кухињу вртића 

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

731200   

Грант Фонда за заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност 
РС за Колектор отпадних и 
оборинских вода општине Прњавор 

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 

780000   
 IV  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

920.900,00 1.194.267,50 977.500,00 106,15 7,16 

787000   
Трансфери између  различитих 
јединица  
власти 

920.900,00 1.194.267,50 977.500,00 106,15 7,16 

787200   
Средства из буџета Републике 
Српске  за провођење Закона о 
социјалној заштити  

840.000,00 860.000,00 894.000,00 106,43 6,55 

787200   

Трансфер Министарства здравља и 
социјалне заштите РС Центру за 
социјални рад за право на подршку 
у изједначавању могућности дјеце 
и омладине са сметњама у развоју 

76.000,00 76.000,00 76.100,00 100,13 0,56 

787200   

Помоћ од Министарства просвјете 
и културе РС Дјечијем вртићу 
"Наша радост" за програм 
припреме дјеце за полазак у школу 

4.900,00 3.837,17 4.900,00 100,00 0,04 

787200   
Трансфер Министарства финансија 
РС  општини Прњавор за изградњу 
тротоара у градским улицамa 

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 

787200   
Трансфери од ентитета  
(поравнање јавних прихода по 
записницима Пореске управе) 

0,00 2.530,33 500,00 0,00 0,00 

787300   

Трансфери од јединица локалнe 
самоуправe  (поравнање јавних 
прихода по записницима Пореске 
управе) 

0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 

787400   

Трансфери од фондова обавезног 
социјалног осигурања (поравнање 
јавних прихода по записницима 
Пореске управе) 

0,00 600,00 1.500,00 0,00 0,01 

787900   
Трансфери од осталих јединица 
власти 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 
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810000   
 Б)  ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

46.000,00 20.000,00 105.000,00 228,26 0,77 

811000   
Примици за произведену сталну 
имовину 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

811120 0111 
Примици од продаје пословних 
простора и гаража 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

813000   
Примици за непроизведену 
сталну имовину 

42.000,00 15.000,00 100.000,00 238,10 0,73 

813110 0111 Примици од продаје земљишта 42.000,00 15.000,00 100.000,00 238,10 0,73 

816000   
Примици од залиха материјала, 
учинaка, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

4.000,00 5.000,00 5.000,00 125,00 0,04 

816150 0820 Примици од залиха робе 4.000,00 5.000,00 5.000,00 125,00 0,04 

    

В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 
И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ( А+Б )  

13.602.700,00 13.764.000,00 13.657.000,00 100,40 100,00 

 
ТАБЕЛА 3.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

 

Број  
конта 

О П И С 
Буџет за 

 2017. годину 

Процјена 
извршења за  
2017. годину 

Буџет за 
2018. годину 

Индекс 
% 

учешћа 

1 2 3 4 5 6(5/3*100) 7 

  
А)  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  (I + II + III) 11.221.900,00 11.161.411,48 11.399.200,00 101,58 79,87 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 10.889.900,00 10.979.572,08 11.057.500,00 101,54 77,48 

411000 Расходи за лична примања запослених 4.045.900,00 3.921.178,25 3.861.000,00 95,43 27,05 

411100 Расходи за бруто плате запослених 2.975.000,00 3.092.935,00 2.851.000,00 95,83 19,98 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

811.600,00 763.062,25 756.500,00 93,21 5,30 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

74.300,00 35.100,00 38.000,00 51,14 0,27 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

185.000,00 30.081,00 215.500,00 116,49 1,51 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.488.300,00 2.655.383,43 2.593.050,00 104,21 18,17 

412100 Расходи по основу закупа 107.000,00 86.340,00 52.850,00 49,39 0,37 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

388.800,00 436.075,00 444.400,00 114,30 3,11 

412300 Расходи за режијски материјал 86.500,00 76.392,50 80.700,00 93,29 0,57 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 80.000,00 69.144,50 84.200,00 105,25 0,59 

412500 Расходи за текуће одржавање 392.400,00 412.741,88 422.000,00 107,54 2,96 

412600   Расходи по основу путовања и смјештаја 11.100,00 9.360,00 10.100,00 90,99 0,07 

412700 Расходи за стручне услуге 374.100,00 393.650,00 361.600,00 96,66 2,53 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 

520.000,00 611.200,99 585.000,00 112,50 4,10 

412900 Остали некласификовани расходи 528.400,00 560.478,56 552.200,00 104,50 3,87 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

389.500,00 375.825,00 286.500,00 73,56 2,01 

413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 

385.500,00 371.825,00 250.500,00 64,98 1,76 

413400 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове из иностранства 

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

413700 
Трошкови сервисирања примљених 
зајмова 

0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,25 

414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 410.000,00 102,50 2,87 

414100 Субвенције 400.000,00 400.000,00 410.000,00 102,50 2,87 

415000 Грантови 886.200,00 937.435,40 1.063.800,00 120,04 7,45 

415200 Грантови у земљи 886.200,00 937.435,40 1.063.800,00 120,04 7,45 
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416000 
Дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета  општине 

2.520.000,00 2.587.850,00 2.685.000,00 106,55 18,81 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

2.230.000,00 2.275.350,00 2.255.000,00 101,12 15,80 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

290.000,00 312.500,00 430.000,00 148,28 3,01 

418000 
Расходи финансирања и други финанси- 
јски трошкови између јединица власти 

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,03 

418100 
Расходи по основу камата на зајмове 
примљене од других јединица власти 

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,03 

419000 Расходи по судским рјешењима 160.000,00 101.900,00 154.150,00 96,34 1,08 

419100 Расходи по судским рјешењима 160.000,00 101.900,00 154.150,00 96,34 1,08 

480000 
 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

172.000,00 168.595,50 181.700,00 105,64 1,27 

487200 Трансфери ентитету 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,05 

487300 
Трансфери јединицама локалне 
самоуправе 

0,00 2.000,00 500,00 0,00 0,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

154.000,00 136.500,00 153.000,00 99,35 1,07 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 18.000,00 28.095,50 21.200,00 117,78 0,15 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 160.000,00 13.243,90 160.000,00 100,00 1,12 

510000 
 Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  

1.327.700,00 1.422.977,19 2.872.453,87 216,35 20,13 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.262.200,00 1.301.923,19 2.748.453,87 217,75 19,26 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 
и објеката 

170.000,00 44.468,52 534.381,85 314,34 3,74 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

899.000,00 1.017.778,67 2.093.772,02 232,90 14,67 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 163.200,00 221.389,50 110.300,00 67,59 0,77 

511400 
Издаци за инвестиционо одржавање 
опреме 

30.000,00 18.286,50 10.000,00 33,33 0,07 

513000 
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

50.000,00 107.000,00 110.000,00 220,00 0,77 

513100 Издаци за прибављање земљишта 50.000,00 107.000,00 110.000,00 220,00 0,77 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже исл. 

15.500,00 14.054,00 14.000,00 90,32 0,10 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

15.500,00 14.054,00 14.000,00 90,32 0,10 

  

В) УКУПНИ  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  
    И  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ     
    ИМОВИНУ ( А+Б ) 

12.549.600,00 12.584.388,67 14.271.653,87 113,72 100,00

 
ТАБЕЛА 4.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Број  

конта 
О П И С 

Буџет за  

2017. годину 

Процјена 

извршења за 

2017. годину 

Буџет за  

2018. годину 

1 2 4 7   

   А) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 0,00 0,00 0,00 

910000 I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 

610000 II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 

  Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -656.500,00 -627.425,00 118.272,02 
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920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 7.000.000,00 

921200 Примици од зајмова узетих од банака 0,00 0,00 7.000.000,00 

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 656.500,00 627.425,00 6.881.727,98 

621000 Издаци за отплату дугова 656.500,00 627.425,00 6.793.227,98 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 631.500,00 627.425,00 6.768.227,98 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 25.000,00 0,00 25.000,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 88.500,00 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 

0,00 0,00 88.500,00 

  В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ  (I-II ) -516.600,00 -552.186,33 -3.000,00 

930000 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 64.800,00 49.000,00 78.000,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 

64.800,00 49.000,00 78.000,00 

938100 
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања који се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања 

64.800,00 48.000,00 77.000,00 

938100 
Остали примици (наплата јавних прихода из претходне 
или ранијих година по  записницима Пореске управе) 

0,00 1.000,00 1.000,00 

630000 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 581.400,00 601.186,33 81.000,00 

631000 Остали издаци 517.000,00 527.000,00 3.000,00 

631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 

517.000,00 517.000,00 0,00 

631900 
Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода 
наплаћених у претходној или ранијим годинама) 

0,00 10.000,00 3.000,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти  

64.400,00 74.186,33 78.000,00 

638100 
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања који се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања 

64.400,00 72.686,33 77.000,00 

638100 
Остали издаци (рефундација прихода по основу књижних 
обавјештења добијених од Пореске управе) 

0,00 1.500,00 1.000,00 

  Г) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 120.000,00 0,00 499.381,85 

******* 
Неутрошене примљене донације из ранијег периода од 
Ватрогасног савеза Републике Српске за унапређење 
заштите од пожара 

0,00 0,00 59.381,85 

******* 

Неутрошена намјенска средства из ранијих година од 
накнада за коришћење шума - средстава за развој 
неразвијених дијелова општине остварених продајом 
шумских сортимената 

0,00 0,00 190.000,00 

******* 
Неутрошена намјенска средства од посебних накнада за 
воде из ранијих година 

50.000,00 0,00 180.000,00 

******* 
Неутрошена намјенска средства за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара из ранијих година 

70.000,00 0,00 70.000,00 

  ФИНАНСИРАЊЕ (А+Б+В+Г) -1.053.100,00 -1.179.611,33 614.653,87 

 
ТАБЕЛА 5.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

Фун. 

код 

Број конта 

О П И С 
Буџет за  

2017. годину 

Процјена 

извршења за 

2017. годину 

Буџет 

за 2018. 

годину 

 Индекс 
% 

учешћа  Подкат-

егорија 

Главна 

група  

1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Скупштина општине и стручна служба СО-е    
Број: 00750110 

          

  
   

  

          

  411000   Расходи за лична примања 800,00 3.060,00 1.000,00 125,00 0,00 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за 
службена путовања 

800,00 3.060,00 1.000,00 125,00 0,00 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

254.000,00 245.543,09 285.000,00 112,20 1,34 
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0111   412900 Трошкови репрезентације 9.500,00 9.200,00 9.500,00 100,00 0,04 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и 
признања општине 

5.500,00 4.800,00 4.500,00 81,82 0,02 

0111   412900 
Накнаде одборника и чланова 
скупштинских комисија 

220.000,00 215.603,09 210.000,00 95,45 0,99 

0111   412900 
Финансирање рада клубова 
одборника 

4.000,00 3.940,00 4.000,00 100,00 0,02 

0160   412900 
Финансирање Општинске изборне 
комисије 

15.000,00 12.000,00 57.000,00 380,00 0,27 

  415000   Грантови 28.000,00 25.200,00 35.000,00 125,00 0,16 

0160   415200 Финансирање политичких партија 28.000,00 25.200,00 28.000,00 100,00 0,13 

0160   415200 
Финансирање дијела трошкова 
изборне кампање политичких 
субјеката 

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750110 
282.800,00 273.803,09 321.000,00 113,51 1,51 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Кабинет начелника 
   Број: 00750120 

          

  
   

  

          

  411000   Расходи за лична примања 2.200,00 1.634,00 2.500,00 113,64 0,01 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за 
службена путовања 

2.200,00 1.634,00 2.500,00 113,64 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

42.000,00 37.050,00 79.000,00 188,10 0,37 

0111   412900 Трошкови репрезентације 18.000,00 19.750,00 20.000,00 111,11 0,09 

0111   412900 
Чланарина у Савезу општина и 
градова 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 0,03 

0111   412900 
Трошкови непотпуне експропри- 
јације, процјене, вјештачења, 
накнаде штета и слично 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 
Поклон пакети за дјецу нижег 
узраста 

9.000,00 6.800,00 7.000,00 77,78 0,03 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и 
признања Начелника општине 

3.000,00 2.700,00 3.000,00 100,00 0,01 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и 
признања Начелника општине - 
буџетска резерва 

0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 
Расходи по основу организације, 
пријема, манифестација и остали 
расходи 

0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,20 

  419000   Расходи по судским рјешењима 160.000,00 101.900,00 0,00 0,00 0,00 

0111   419100 
Трошкови обештећења по судским 
пресудама и трошкови поступка 

160.000,00 101.900,00 0,00 0,00 0,00 

  513000   
Издаци за непроизведену 
сталну имовину 

50.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 

0111   513100 
Издаци за прибављање 
земљишта (потпуна 
експропријација) 

50.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 

      
Средства за обављање послова 
из области цивилне заштите 

28.000,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 

0320   412900 
Средства за обуку структура 
заштите и спасавања 

2.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 

0320   412900 

Средства за оперативно 
спровођење мјера и активности 
цивилне заштите у систему 
заштите и спасавања 

2.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 

1090   416100 
Средства за санацију штета од 
елементарних непогода 

20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 

0320   511300 
Набавка опреме - цивилна 
заштита 

4.000,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750120 
282.200,00 274.184,00 81.500,00 28,88 0,38 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одсјек за јавне  набавке, правна питања и 
прописе Број: 0075_______ 

          

  
   

  

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,08 

0111   412900 
Трошкови непотпуне експропри- 
јације,  процјене, вјештачења, 
накнаде штета и слично 

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,01 

0111   412900 Расходи за стручне услуге 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,07 
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  419000   Расходи по судским рјешењима 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,71 

0111   419100 
Трошкови обештећења по 
судским  пресудама и трошкови 
поступка 

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,71 

  513000   
Издаци за непроизведену 
сталну имовину 

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,52 

0111   513100 
Издаци за прибављање 
земљишта (потпуна 
експропријација) 

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,52 

    
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  0075_______ 
0,00 0,00 277.000,00 0,00 1,30 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за општу управу 
   Број: 00750130 

          

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

47.900,00 41.900,00 26.900,00 56,16 0,13 

0111   412700 Уговорене услуге - ИСО стандард 2.500,00 1.500,00 2.500,00 100,00 0,01 

0740   412700 Tрошкови мртвозорника 13.000,00 12.500,00 12.500,00 96,15 0,06 

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

0111   412900 Трошкови вјенчања 12.000,00 9.500,00 11.500,00 95,83 0,05 

0111   412900 
Трошкови провођења избора за 
чланове Савјета мјесних 
заједница 

20.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

      
Средства за финансирање 
мјесних заједница 

18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 0,08 

0180   412300 Набавка материјала за МЗ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 

0180   412500 
Трошкови текућег одржавања 
објеката у мјесним заједницама 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 0,06 

0180   412900 
Трошкови обиљежавања 
значајних датума у мјесним 
заједницама 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750130 
65.900,00 59.900,00 44.900,00 68,13 0,21 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за финансије 
   Број: 00750140 

          

  
   

  

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених у Општинској 
управи 

3.217.600,00 3.118.681,00 2.967.500,00 92,23 13,97 

0111   411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 

2.395.000,00 2.505.000,00 2.198.000,00 91,77 10,35 

0111   411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 

587.600,00 566.600,00 535.000,00 91,05 2,52 

0111   411300 
Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 

65.000,00 27.000,00 30.000,00 46,15 0,14 

0111   411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

170.000,00 20.081,00 204.500,00 120,29 0,96 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

13.000,00 12.800,00 13.000,00 100,00 0,06 

0111   412700 Трошкови банкарских услуга 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,00 0,02 

0111   412700 
Трошкови одржавања лиценци за 
трезорско пословање 

7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,00 0,03 

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање 
запослених 

1.500,00 1.300,00 1.500,00 100,00 0,01 

  638000   
Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

50.000,00 56.000,00 65.000,00 130,00 0,31 

    638100 

Издаци за накнаде плата за поро- 
диљско одсуство и за вријеме 
боловања који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног 
осигурања 

50.000,00 56.000,00 65.000,00 130,00 0,31 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750140  
 

3.280.600,00 3.187.481,00 3.045.500,00 92,83 14,34 
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Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
   Број: 00750150 

          

  
   

  

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

60.400,00 77.950,00 60.400,00 100,00 0,28 

0111   412700 
Услуге из области информисања - 
медијско праћење 

60.000,00 77.550,00 60.000,00 100,00 0,28 

0111   412900 Трошкови  репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

  415000   Грантови 581.000,00 646.069,00 690.000,00 118,76 3,25 

0912   415200 
Средства за превоз ђака 
основних школа 

4.000,00 3.250,00 4.000,00 100,00 0,02 

1090   415200 Финансирање Црвеног крста 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 0,16 

0810   415200 
Средства за подстицај и развој 
спорта 

180.000,00 178.000,00 210.000,00 116,67 0,99 

0810   415200 
Средства за подстицај и развој 
спорта - буџетска резерва 

0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 

0820   415200 
Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима 

15.000,00 14.000,00 22.000,00 146,67 0,10 

0820   415200 
Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима - 
буџетска резерва 

0,00 12.950,00 0,00 0,00 0,00 

1090   415200 
Финансирање Кола српских 
сестара Прњавор 

8.000,00 7.200,00 8.000,00 100,00 0,04 

1090   415200 
Финансирање Кола српских 
сестара Прњавор - буџетска 
резерва 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

1090   415200 
Финансирање Општинске 
организације слијепих  Прњавор 

4.000,00 3.600,00 6.000,00 150,00 0,03 

0860   415200 
Финансирање СРД "Укрински 
цвијет" Прњавор 

6.000,00 5.400,00 6.000,00 100,00 0,03 

0820   415200 
Помоћ удружењима националних 
мањина 

20.000,00 18.000,00 20.000,00 100,00 0,09 

0820   415200 
Средства за одржавање 
Фестивала националних мањина 
"Мала Европа" Прњавор 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,05 

0820   415200 

Средства за одржавање 
Фестивала националних мањина 
"Мала Европа" Прњавор - 
буџетска резерва 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

0820   415200 Удружење пензионера 30.000,00 27.000,00 30.000,00 100,00 0,14 

0820   415200 
Удружење пензионера - буџетска 
резерва 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

0820   415200 
Манифестације поводом обиље- 
жавања Светог Саве (Светоса- 
вски бал и школска слава) 

4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,02 

0840   415200 
Помоћи вјерским заједницама 
(Заштита културно - историјског 
наслијеђа) 

40.000,00 36.000,00 50.000,00 125,00 0,24 

0840   415200 
Помоћи вјерским заједницама 
(Заштита културно - историјског 
наслијеђа) - буџетска резерва 

0,00 11.350,00 0,00 0,00 0,00 

0740   415200 ЈЗУ Дом здравља 25.000,00 44.919,00 130.000,00 520,00 0,61 

0734   415200 
Средства за пројекат "Дневна 
брига за старе" 

40.000,00 36.000,00 20.000,00 50,00 0,09 

1090   415200 

Средства за пројекат "Дневни 
центар за дјецу и омладину 
ометену у физичком и психичком 
развоју" Прњавор 

45.000,00 40.500,00 45.000,00 100,00 0,21 

0830   415200 ЈП " Радио Прњавор " 75.000,00 75.000,00 80.000,00 106,67 0,38 

0830   415200 
ЈП " Радио Прњавор " - буџетска 
резерва 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

0474   415200 

Средства за имплементацију и 
суфинансирање пројеката предви- 
ђених Стратегијом развоја општине 
Прњавор 2012-2020. година  

20.000,00 22.000,00 10.000,00 50,00 0,05 

0820   415200 

Покровитељство општине за 
реализацију научних, културних и 
спортских манифестација од 
значаја за општину Прњавор 

20.000,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 

0820   415200 

Покровитељство општине за 
реализацију научних, културних и 
спортских манифестација од 
значаја за општину Прњавор - 
буџетска резерва 

0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 
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  416000   Помоћи појединцима 338.000,00 368.350,00 405.000,00 119,82 1,91 

0941   416100 
Средства за стипендије ученика и 
студената 

300.000,00 293.800,00 300.000,00 100,00 1,41 

0941   416100 
Средства за студентске награде - 
посебни резултати током 
школовања 

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,07 

1090   416100 Средства за једнократне помоћи 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 0,07 

1090   416100 
Средства за једнократне помоћи - 
буџетска резерва 

0,00 36.550,00 0,00 0,00 0,00 

1040   416100 
Једнократне помоћи за треће и 
свако сљедеће новорођено дијете 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,09 

1040   416100 
Мјере за побољшање демографске 
ситуације (вантјелесна оплодња и 
сл.) 

3.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00 0,07 

0412   416100 
Подстицаји за запошљавање у 
привреди - МЕГ пројекат 

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,19 

  487000   
Трансфери између различитих 
јединица власти 

18.000,00 28.095,50 18.000,00 100,00 0,08 

0912   487900 Помоћ основним школама 8.000,00 14.000,00 8.000,00 100,00 0,04 

0912   487900 
Помоћ основним школама - 
буџетска резерва 

0,00 4.095,50 0,00 0,00 0,00 

0912   487900 Средства за такмичење ученика 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,05 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750150 
997.400,00 1.120.464,50 1.173.400,00 117,65 5,53 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за просторно уређење 

   Број: 00750160 

          

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

83.400,00 70.900,00 90.400,00 108,39 0,43 

0620   412700 
Трошкови премјера и успоставља- 
ња катастра непокретности  и 
остале стручне услуге 

18.000,00 12.000,00 20.000,00 111,11 0,09 

0620   412700 
Израда  регулационих и 
урбанистичких планова, пројеката, 
програма и студија 

50.000,00 31.500,00 50.000,00 100,00 0,24 

0111   412900 Трошкови  репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

0111   412900 
Трошкови Комисије за преглед 
пројектне документације, технички 
пријем објеката и друге комисије 

15.000,00 27.000,00 20.000,00 133,33 0,09 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750160 
83.400,00 70.900,00 90.400,00 108,39 0,43 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за стамбено- комуналне  

послове и инвестиције 
   Број: 00750170 

          

  
   

  

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

171.600,00 145.460,00 114.600,00 66,78 0,54 

0912   412100 
Расходи по основу закупа објекта 
"Школе за основно музичко 
образовање" Прњавор 

42.000,00 31.590,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412100 
Трошкови закупнине паркинг 
простора 

40.000,00 30.510,00 30.000,00 75,00 0,14 

0111   412200 
Трошкови провизије за 
електронску наплату паркинга 

12.000,00 11.820,00 12.000,00 100,00 0,06 

0111   412700 Геодетске и остале стручне услуге 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 0,03 

0111   412900 
Трошкови услуга контроле и 
наплате комуналне таксе за 
паркирање возила 

70.000,00 63.950,00 65.000,00 92,86 0,31 

0111   412900 Трошкови репрезентације 600,00 590,00 600,00 100,00 0,00 

      
170-01 Програм заједничке 
комуналне потрошње  

520.000,00 629.850,99 560.000,00 107,69 2,64 

0660   412800 

Трошкови чишћења улица, тротоара 
и зелeних површина са одвозом 
прикупљеног отпада, трошкови пра- 
ња улица и тротоара, кошења зеле- 
них површина са одвозом покошене 
траве, шишања живих ограда са 
одвозом прикупљеног отпада и ва- 
нредни комунални послови по нару- 
џби (сјечење растиња, одржавање 
дрвореда и сл.) 

140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 0,66 
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0660   412800 

Остали комунални послови по на- 
руџби (саднице,  канали, уређење 
зелених површина, објекти на 
путу, чишћење сливника, 
одржавање јавних извора и др.) 

30.000,00 30.500,00 55.000,00 183,33 0,26 

0660   412800 
Зимско одржавање лок. путева, 
улица, тротоара, тргова и др. 

160.000,00 235.000,00 160.000,00 100,00 0,75 

0660   412800 
Трошкови електричне енергије за 
јавну расвјету (у граду и мјесним 
заједницама) 

120.000,00 152.000,00 140.000,00 116,67 0,66 

0660   412800 
Трошкови одржавања јавне 
расвјете (у граду и мјесним 
заједницама) 

25.000,00 43.000,00 25.000,00 100,00 0,12 

0660   412800 
Трошкови уређења града за 
празничне дане 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,02 

0660   412800 Крпање ударних рупа на улицама 20.000,00 5.700,99 20.000,00 100,00 0,09 

0660   412900 
Трошкови хоризонталне и 
вертикалне сигнализације и 
одржавање семафора 

20.000,00 18.650,00 15.000,00 75,00 0,07 

      
170-02 Програм текућег 
одржавања путева 

275.000,00 260.149,01 282.000,00 102,55 1,33 

0451   412500 

Трошкови одржавања локалне 
путне мреже (набавка, превоз и 
уградња посипног материјала, 
гредер) 

120.000,00 138.000,00 150.000,00 125,00 0,71 

0451   412500 

Трошкови одржавања локалне 
путне мреже (уређење путног поја- 
са, ископи, бетонски, армирано-
бетонски и асфалтни радови) 

30.000,00 19.000,00 20.000,00 66,67 0,09 

0451   412500 
Набавка грађевинског материјала 
за изградњу пропуста, мостова и 
других објеката 

20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 0,05 

0451   412500 
Трошкови ископа, чишћења 
канала и других земљаних радова 

80.000,00 30.000,00 70.000,00 87,50 0,33 

0451   412500 Трошкови санације ударних рупа 20.000,00 51.149,01 30.000,00 150,00 0,14 

0451   412500 
Трошкови саобраћајне 
сигнализације 

5.000,00 2.000,00 2.000,00 40,00 0,01 

  415000   Грантови 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,09 

0660   415200 
Помоћ у реализацији пројеката 
заједница етажних власника 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,09 

      
170-03 План капиталних 
улагања 

627.500,00 881.500,00 1.822.272,02 290,40 8,58 

      
Капиталне инвестиције из 
домаћих прихода 

627.500,00 881.500,00 355.500,00 56,65 1,67 

0912   511100 Изградња Музичке школе 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,54 

0840   511100 
Изградња централног споменика и 
спомен-обиљежја 

0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,61 

0660   511200 

Изградња и реконструкција градских 
улица, путне и канализационе 
мреже, школских и других објеката,  
јавне расвјете, и израда и ревизија 
пројектне документације 

617.500,00 600.500,00 100.500,00 16,28 0,47 

0660   511200 

Изградња и реконструкција 
путева, улица и тротора - из 
трансфера Министарства 
финансија РС 

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 

0660   511200 

Колектор отпадних и оборинских 
вода општине Прњавор -  
средства Фонда за заштиту 
животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске 

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 

0660   511200 
Помоћ пројектима за одржив 
повратак 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,05 

      
Капиталне инвестиције из 
кредитних средстава 

0,00 0,00 1.466.772,02 0,00 6,91 

0660   511200 

Изградња и реконструкција 
градских улица, локалних путева, 
јавне расвјете, водоводне мреже, 
школских и других објеката 

0,00 0,00 1.216.772,02 0,00 5,73 

0520   511200 
Изградња објеката канализационе 
мреже - МЕГ пројекат 

0,00 0,00 250.000,00 0,00 1,18 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750170 
1.614.100,00 1.936.960,00 2.798.872,02 173,40 13,18 
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Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 
   Број: 00750180 

          

  
   

  

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

6.700,00 8.172,60 6.700,00 100,00 0,03 

0820   412500 
Трошкови одржавања спомен-
обиљежја у мјесним заједницама 

6.000,00 7.500,00 6.000,00 100,00 0,03 

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 381,60 400,00 100,00 0,00 

0740   412900 
Средства за трошкове рада 
првостепене љекарске комисије за 
оцјену инвалидности 

300,00 291,00 300,00 100,00 0,00 

  415000   Грантови 245.700,00 240.316,40 238.800,00 97,19 1,12 

0840   415200 
Борачка организација општине 
Прњавор 

90.000,00 81.000,00 97.000,00 107,78 0,46 

0840   415200 
Борачка организација општине 
Прњавор - буџетска резерва 

0,00 6.004,90 0,00 0,00 0,00 

0840   415200 
Борачка организација општине 
Прњавор - финансирање обавеза 
из ранијег периода 

25.000,00 30.000,00 28.000,00 112,00 0,13 

0840   415200 Удружење РВИ општине Прњавор 25.000,00 22.500,00 26.000,00 104,00 0,12 

0840   415200 
ОО породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих 
цивила Прњавор 

30.000,00 27.000,00 31.000,00 103,33 0,15 

0840   415200 Удружење Вукова са Вучијака 8.000,00 7.200,00 8.000,00 100,00 0,04 

0840   415200 Удружење СУБНОР-а 5.000,00 4.500,00 5.000,00 100,00 0,02 

0840   415200 
Удружење грађана  "Ветерани 
Републике Српске"  

5.000,00 4.500,00 5.000,00 100,00 0,02 

0840   415200 
Удружење ратних војних 
заробљеника "Вијенац" Возућа, и 
остали - буџетска резерва 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

0840   415200 
Средства за обиљежавање 
значајних датума у области 
борачко-инвалидске заштите 

10.000,00 12.673,00 0,00 0,00 0,00 

0840   415200 

Средства за остале трошкове 
обиљежавања значајних датума 
(за трошкове вијенаца, цвијећа, 
свијећа и др.) 

3.200,00 3.200,00 2.800,00 87,50 0,01 

0840   415200 
Средства за набавку уџбеника и за 
остале организоване активности за 
дјецу бораца ВРС и РВИ 

7.000,00 5.938,50 6.000,00 85,71 0,03 

0840   415200 
Средства за организовање 
парастоса погинулим борцима 
ВРС у мјесним заједницама 

35.000,00 32.300,00 30.000,00 85,71 0,14 

0840   415200 

Средства за трошкове превоза 
породица погинулих бораца и РВИ 
(Програм бањске рехабилитације и 
обиљежавања значајних датума) 

2.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

  416000   Помоћи појединцима 62.000,00 53.000,00 50.000,00 80,65 0,24 

1090   416100 
Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима из борачке популације 

62.000,00 53.000,00 50.000,00 80,65 0,24 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

70.000,00 42.468,52 30.000,00 42,86 0,14 

0840   511100 
Средства за изградњу споменика 
погинулим борцима и израду 
главних пројеката 

40.000,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 

0840   511100 
Средства за  спомен собу посвеће- 
ну одбрамбено-отаџбинском рату 
РС 1991-1995. године 

30.000,00 3.168,52 30.000,00 100,00 0,14 

      
Средства за обављање послова 
из области цивилне заштите 

0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,13 

0320   412900 
Средства за обуку структура 
заштите и спасавања 

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,01 

0320   412900 

Средства за оперативно 
спровођење мјера и активности 
цивилне заштите у систему 
заштите и спасавања 

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,01 

1090   416100 
Средства за санацију штета од 
елементарних непогода 

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,09 

0320   511300 Набавка опреме - цивилна заштита 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750180 
384.400,00 343.957,52 353.500,00 91,96 1,66 
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Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за инспекцијске послове 
   Број: 00750220 

          

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

25.400,00 24.360,00 37.400,00 147,24 0,18 

0740   412700 
Програм превентивне здравствене 
заштите становништва 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,05 

0740   412700 
Средства за мјере превентивне 
здравствене заштите животиња 

2.000,00 310,00 2.000,00 100,00 0,01 

0740   412700 
Средства за збрињавање и 
нешкодљиво одстрањивање паса 
луталица - азил 

12.000,00 13.650,00 15.000,00 125,00 0,07 

0490   412700 
Расходи за стручне услуге (извр-
шење рјешења,  мониторинг загађу- 
јућих материја у животној средини) 

1.000,00 0,00 10.000,00   1000,00 0,05 

0111   412900 Трошкови репрезентације  400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750220 
25.400,00 24.360,00 37.400,00 147,24 0,18 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за пољопривреду,  
водопривреду и шумарство 

Број: 00750250 

          

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

53.400,00 53.400,00 52.400,00 98,13 0,25 

0421   412700 
Едукација пољопривредних 
произвођача 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,01 

0421   412700 Трошкови противградне заштите 51.000,00 51.000,00 50.000,00 98,04 0,24 

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

  414000   Субвенције 400.000,00 400.000,00 410.000,00 102,50 1,93 

0421   414100 
Подстицаји пољопривредним 
произвођачима 

400.000,00 400.000,00 410.000,00 102,50 1,93 

  415000   Грантови 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0421   415200 
Манифестације - изложбе из 
области пољопривреде 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  416000   Помоћи појединцима 20.000,00 11.500,00 10.000,00 50,00 0,05 

0421   416100 
Регресирање камата на  
пољопривредне кредите 

20.000,00 11.500,00 10.000,00 50,00 0,05 

      
План утрошка новчаних сре- 
дстава која потичу од прихода 
од посебних намјена за шуме 

180.000,00 180.000,00 410.000,00 227,78 1,93 

0451   412500 
Текуће одржавање путева на 
руралним подручјима општине са 
којих потичу дрвни сортименти 

50.000,00 50.000,00 70.000,00 140,00 0,33 

0451   511200 

 Изградња и реконструкција 
инфраструктуре и других објеката 
на руралним подручјима општине 
са којих потичу дрвни сортименти 

130.000,00 130.000,00 340.000,00 261,54 1,60 

      
Програм коришћења новчаних 
средстава прикупљених од 
посебних водних накнада 

180.000,00 26.000,00 290.000,00 161,11 1,37 

0474   412700 
Израда елабората, студија, 
пројеката из намјенских средстава 
за воде 

20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 0,05 

0421   412800 
Уређење корита ријека и потока из 
намјенских средстава за воде 

20.000,00 0,00 40.000,00 200,00 0,19 

0630   415200 
Грант КП,,Водовод" АД - набавка 
опреме 

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,35 

0421   511100 
Изградња водопривредних објека- 
та-брана, мостова, воденица и сл. 
из намјенских средстава  за воде 

10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

0630   511200 

Изградња и реконструкција објека- 
та водоснабдијевања (базени, 
цјевоводи, изворишта, чесме и др.) 
из намјенских средстава за воде 

130.000,00 4.000,00 165.000,00 126,92 0,78 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750250 
838.400,00 670.900,00 1.172.400,00 139,84 5,52 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
Одсјек за заједничке послове 

Број: 00750240 

          

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

405.400,00 502.102,82 366.000,00 90,28 1,72 
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0111   412200 
Расходи по основу утрошка енерги- 
је, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

200.000,00 226.500,00 220.000,00 110,00 1,04 

0111   412300 Расходи за режијски материјал 63.000,00 53.000,00 55.000,00 87,30 0,26 

0111   412500 Трошкови текућег одржавања 23.000,00 49.472,12 25.000,00 108,70 0,12 

0111   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја Општинске управе 

5.000,00 4.000,00 5.000,00 100,00 0,02 

0111   412700 
Расходи за стручне услуге 
Општинске управе 

70.000,00 84.000,00 55.000,00 78,57 0,26 

0111   412900 Трошкови  репрезентације 400,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање 
запослених Општинске управе 

3.000,00 2.560,00 3.000,00 100,00 0,01 

0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање 
запослених Општинске управе - 
буџетска резерва 

0,00 830,70 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 Остали непоменути расходи 41.000,00 67.700,00 3.000,00 7,32 0,01 

0111   412900 
Остали непоменути расходи Опш- 
тинске управе - буџетска резерва 

0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 

Остали непоменути расходи 
Општинске управе - средства Фе- 
дералног министарства расеље- 
них особа и избјеглица на име 
реализовања Програма помоћи у 
обављању приправничког стажа 

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

55.000,00 70.600,00 55.000,00 100,00 0,26 

0111   511200 
Инвестиционо  одржавање, рекон- 
струкција и адаптација зграда и 
објеката   

10.000,00 1.600,00 10.000,00 100,00 0,05 

0111   511300 Набавка опреме 45.000,00 69.000,00 45.000,00 100,00 0,21 

  516000   
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

9.500,00 6.204,00 7.000,00 73,68 0,03 

0111   516100 
Издаци за залихе ситног инвента- 
ра, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. 

9.500,00 6.204,00 7.000,00 73,68 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750240 
469.900,00 578.906,82 428.000,00 91,08 2,02 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор 
Број: 00750125  

          

  
   

  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

28.400,00 28.940,00 27.400,00 96,48 0,13 

0320   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 0,05 

0320   412300 Расходи за режијски материјал 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 

0320   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

3.000,00 2.940,00 3.000,00 100,00 0,01 

0320   412500 Расходи за текуће одржавање 8.000,00 6.800,00 7.000,00 87,50 0,03 

0320   412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 2.800,00 3.000,00 100,00 0,01 

0320   412900 Трошкови репрезентације 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 

0320   412900 Остали непоменути расходи 2.500,00 4.500,00 2.500,00 100,00 0,01 

  415000   Грантови 6.500,00 5.850,00 5.000,00 76,92 0,02 

0320   415200 
Грантови добровољним ватрога- 
сним друштвима општине Прњавор 

6.500,00 5.850,00 5.000,00 76,92 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

220.000,00 152.286,50 299.381,85 136,08 1,41 

0320   511100 Набавка грађевинских објеката 90.000,00 0,00 259.381,85 288,20 1,22 

0320   511300 Набавка опреме 100.000,00 134.000,00 30.000,00 30,00 0,14 

0320   511400 Инвестиционо одржавање опреме 30.000,00 18.286,50 10.000,00 33,33 0,05 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750125 
254.900,00 187.076,50 331.781,85 130,16 1,56 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 
Број: 00750300 

          

  
   

  

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

260.800,00 237.800,00 269.000,00 103,14 1,27 

1090   411100 Расходи за бруто плате запослених 190.000,00 183.500,00 200.000,00 105,26 0,94 
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1090   411200 
Расходи за бруто накнаде трошко- 
ва и осталих личних примања 
запослених по основу рада 

60.000,00 50.000,00 58.000,00 96,67 0,27 

1090   411300 
Расходи за накнаду плата запосле- 
них за вријеме боловања (бруто) 

2.800,00 1.300,00 3.000,00 107,14 0,01 

1090   411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

8.000,00 3.000,00 8.000,00 100,00 0,04 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

109.100,00 129.600,00 125.450,00 114,99 0,59 

1090   412100 Расходи по основу закупа 25.000,00 24.240,00 22.850,00 91,40 0,11 

1090   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникаци- 
оних и транспортних услуга 

65.000,00 79.760,00 80.000,00 123,08 0,38 

1090   412300 Расходи за режијски материјал 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 0,04 

1090   412500 Расходи за текуће одржавање 1.500,00 1.500,00 2.000,00 133,33 0,01 

1090   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

600,00 600,00 600,00 100,00 0,00 

1090   412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 4.500,00 4.000,00 133,33 0,02 

1090   412900 Остали непоменути расходи 6.000,00 11.000,00 8.000,00 133,33 0,04 

      Трошкови социјалне заштите 2.234.000,00 2.272.000,00 2.351.000,00 105,24 11,07 

1090   416100 Новчане помоћи 150.000,00 138.000,00 150.000,00 100,00 0,71 

1090   416100 
Новчане помоћи које се 
финансирају из буџета РС 

150.000,00 138.000,00 150.000,00 100,00 0,71 

1090   416100 Додатак за помоћ и његу 625.000,00 665.000,00 680.000,00 108,80 3,20 

1090   416100 
Додатак за помоћ и његу који се 
финансира из буџета РС 

625.000,00 665.000,00 680.000,00 108,80 3,20 

1090   416100 Смјештај штићеника у породицу 130.000,00 107.500,00 0,00 0,00 0,00 

1090   416100 
Проширени видови социјалне 
заштите 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 0,14 

1090   416100 Остала социјална заштита 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 0,38 

1090   416300 
Смјештај штићеника у установе 
социјалне заштите 

290.000,00 312.500,00 300.000,00 103,45 1,41 

1090   416300 Смјештај штићеника у породицу 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,61 

1090   487400 Здравствена заштита 89.000,00 79.000,00 87.000,00 97,75 0,41 

1090   487400 
Здравствена заштита која се 
финансира из буџета РС 

65.000,00 57.000,00 64.000,00 98,46 0,30 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 150,00 0,01 

1090   511300 Набавка опреме 2.000,00 1.000,00 3.000,00 150,00 0,01 

  638000   
Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

3.400,00 0,00 4.000,00 117,65 0,02 

    638100 

Издаци за накнаде плата за поро- 
диљско одсуство и за вријеме бо- 
ловања који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног 
осигурања 

3.400,00 0,00 4.000,00 117,65 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750300 
2.609.300,00 2.640.400,00 2.752.450,00 105,49 12,96 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Гимназија Прњавор 
Број: 08150026 

          

  
   

  

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

15.000,00 9.918,25 10.000,00 66,67 0,05 

0922   411200 Накнаде трошкова запослених 15.000,00 9.918,25 10.000,00 66,67 0,05 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

56.500,00 60.448,75 61.000,00 107,96 0,29 

0922   412200 
Расходи по основу утрошка ене-
ргије, комуналних, комуникацио- 
них и транспортних услуга 

35.000,00 35.000,00 36.000,00 102,86 0,17 

0922   412300 Расходи за режијски материјал 2.500,00 2.500,00 3.000,00 120,00 0,01 

0922   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

5.000,00 5.000,00 4.000,00 80,00 0,02 

0922   412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 8.948,75 5.000,00 100,00 0,02 

0922   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,01 

0922   412700 Расходи за стручне услуге 5.000,00 5.000,00 4.000,00 80,00 0,02 

0922   412900 Остали непоменути расходи 2.000,00 2.000,00 7.000,00 350,00 0,03 
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  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 0,01 

0922   511300 Набавка опреме 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 0,01 

  516000   
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 0,00 

0922   516100 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара 

1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150026 
75.500,00 74.367,00 74.500,00 98,68 0,35 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" 

Прњавор 
Број: 08150027 

          

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

38.000,00 24.050,00 28.000,00 73,68 0,13 

0921   411200 Накнаде трошкова запослених 38.000,00 24.050,00 28.000,00 73,68 0,13 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

54.500,00 56.875,00 56.000,00 102,75 0,26 

0921   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникацио- 
них и транспортних услуга 

18.500,00 21.500,00 21.000,00 113,51 0,10 

0921   412200 

Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникацио- 
них и транспортних услуга - 
буџетска резерва 

0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 

0921   412300 Расходи за режијски материјал 3.000,00 3.000,00 3.500,00 116,67 0,02 

0921   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 0,06 

0921   412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,02 

0921   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

2.000,00 1.460,00 1.500,00 75,00 0,01 

0921   412700 Расходи за стручне услуге 10.000,00 9.420,00 9.000,00 90,00 0,04 

0921   412900 Остали непоменути расходи 4.000,00 4.120,00 4.000,00 100,00 0,02 

  419100   
Расходи по основу судских 
рјешења 

0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,02 

0921   419100 
Расходи по основу судских 
рјешења 

0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

2.000,00 3.600,00 3.000,00 150,00 0,01 

0921   511300 Набавка опреме 2.000,00 2.000,00 3.000,00 150,00 0,01 

0921   511300 
Набавка опреме из донаторских 
средстава за пројекат "Предузећа 
за вјежбу" 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

0921   511300 
Набавка опреме - буџетска 
резерва 

0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150027 
94.500,00 84.525,00 91.150,00 96,46 0,43 

    

Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Музичка школа "Константин Бабић " 

Прњавор 
Број: 08400005 

  

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,01 

0922   411200 Накнаде трошкова запослених 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,04 

0922   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникацио- 
них и транспортних услуга 

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,03 

0922   412300 Расходи за режијски материјал 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 

0922   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

  0,00 200,00 0,00 0,00 

0922   412700 Расходи за стручне услуге 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

0922   412900 Остали непоменути расходи 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08400005 
0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,05 
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Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Центар за културу Прњавор 

Број: 08180011 

          

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

120.500,00 138.300,00 110.000,00 91,29 0,52 

0820   411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 

90.000,00 107.800,00 86.000,00 95,56 0,41 

0820   411200 
Расходи за бруто накнаде тро-
шкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада 

23.000,00 23.000,00 22.000,00 95,65 0,10 

0820   411300 
Расходи за накнаду плата запо- 
слених за вријеме боловања 
(бруто) 

2.500,00 2.500,00 1.000,00 40,00 0,00 

0820   411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

5.000,00 5.000,00 1.000,00 20,00 0,00 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

40.000,00 54.450,00 41.500,00 103,75 0,20 

0820   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникацио- 
них и транспортних услуга 

14.000,00 14.000,00 15.000,00 107,14 0,07 

0820   412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 

0820   412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 

0820   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 

0820   412700 
Расходи за стручне услуге Центра 
за културу 

10.000,00 8.850,00 10.000,00 100,00 0,05 

0820   412700 
Расходи за стручне услуге Центра 
за културу - буџетска резерва 

0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 

0820   412700 
Расходи поводом манифестација 
за празничне дане општине 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,05 

0820   412700 
Расходи поводом манифестација 
за празничне дане општине - 
буџетска резерва 

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

0820   412900 Остали непоменути расходи 3.500,00 3.500,00 4.000,00 114,29 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

3.000,00 2.178,67 3.000,00 100,00 0,01 

0820   511200 
Инвестиционо  одржавање, реко- 
нструкција и адаптација зграда и 
објеката 

1.500,00 678,67 1.500,00 100,00 0,01 

0820   511300 Набавка опреме 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 0,01 

  516000   
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

3.000,00 3.000,00 4.500,00 150,00 0,02 

0820   516100 Издаци за залихе робе 3.000,00 3.000,00 4.500,00 150,00 0,02 

  638000   
Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

4.000,00 5.971,33 1.000,00 25,00 0,00 

    638100 

Издаци за накнаде плата за поро- 
диљско одсуство и за вријеме бо- 
ловања који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног 
осигурања 

4.000,00 5.971,33 1.000,00 25,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08180011 
170.500,00 203.900,00 160.000,00 93,84 0,75 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор 
Број: 00750400 

          

  
   

  

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

391.000,00 387.735,00 470.000,00 120,20 2,21 

0911   411100 Бруто плате запослених 300.000,00 296.635,00 367.000,00 122,33 1,73 

0911   411200 
Бруто накнаде трошкова 
запослених 

85.000,00 84.800,00 97.000,00 114,12 0,46 

0911   411300 
Расходи за накнаду плата запо- 
слених за вријеме боловања 
(бруто) 

4.000,00 4.300,00 4.000,00 100,00 0,02 

0911   411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

114.900,00 114.611,67 130.900,00 113,93 0,62 

0911   412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 

30.000,00 32.870,00 40.000,00 133,33 0,19 
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0911   412300 Расходи за режијски материјал 7.000,00 6.900,00 7.500,00 107,14 0,04 

0911   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

60.000,00 46.972,00 65.000,00 108,33 0,31 

0911   412400 
Набавка дидактичког материјала 
по пројекту  "Укијева радионица" - 
из гранта Савјета родитеља 

0,00 2.232,50 0,00 0,00 0,00 

0911   412500 Расходи за текуће одржавање 4.000,00 8.500,00 5.000,00 125,00 0,02 

0911   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

1.000,00 800,00 500,00 50,00 0,00 

0911   412700 Расходи за стручне услуге 1.500,00 1.400,00 1.500,00 100,00 0,01 

0911   412900 Остали непоменути расходи 6.500,00 11.100,00 6.500,00 100,00 0,03 

0911   412900 

Остали непоменути расходи - при- 
према дјеце за полазак у школу из 
дозначене помоћи Министарства 
просвјете и културе РС 

4.900,00 3.837,17 4.900,00 100,00 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

5.000,00 4.800,00 20.000,00 400,00 0,09 

0911   511300 Набавка опреме 5.000,00 4.800,00 20.000,00 400,00 0,09 

  516000   
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

2.000,00 3.850,00 2.000,00 100,00 0,01 

0911   516100 
Издаци за залихе ситног 
инвентара, одјеће и обуће 

2.000,00 1.350,00 2.000,00 100,00 0,01 

0911   516100 
Набавка посуђа - из средстава 
Савјета родитеља 

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

  638000   
Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

7.000,00 10.715,00 7.000,00 100,00 0,03 

    638100 

Издаци за накнаде плата за поро- 
диљско одсуство и за вријеме 
боловања који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног 
осигурања 

7.000,00 10.715,00 7.000,00 100,00 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750400 
519.900,00 521.711,67 629.900,00 121,16 2,97 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Број: 08180068 
          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

8.700,00 8.569,50 9.000,00 103,45 0,04 

0820   412200 
Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникаци- 
оних и транспортних услуга 

3.300,00 3.250,00 3.400,00 103,03 0,02 

0820   412300 Расходи за режијски материјал 500,00 492,50 500,00 100,00 0,00 

0820   412500 Расходи за текуће одржавање 1.900,00 1.872,00 2.000,00 105,26 0,01 

0820   412700 Расходи за стручне услуге 2.000,00 1.970,00 2.000,00 100,00 0,01 

0820   412900 Остали непоменути расходи 1.000,00 985,00 1.100,00 110,00 0,01 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

700,00 689,50 800,00 114,29 0,00 

0820   511300 Набавка опреме 700,00 689,50 800,00 114,29 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку  

јединицу бр. 08180068 
9.400,00 9.259,00 9.800,00 104,26 0,05 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Остала буџетска потрошња  
Број:  00750190 

          

          

  412000   
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

6.000,00 450,00 500,00 8,33 0,00 

0111   412900 
Поврат по рјешењима контролних 
органа 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0111   412900 

Обавезе према осталим корисни- 
цима јавних прихода по основу 
записника ПУ РС по обрачуну и 
поравнању више и погрешно 
уплаћених јавних прихода 

0,00 450,00 500,00 0,00 0,00 

  413000   
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

389.500,00 375.825,00 286.500,00 73,56 1,35 

      
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи 

385.500,00 371.825,00 250.500,00 64,98 1,18 

0170   413300 
Камата на  кредит од 5.000.000,00 
КМ 

22.000,00 19.600,00 15.500,00 70,45 0,07 

0170   413300 
Камата на кредит од 4.000.000,00 
КМ 

136.000,00 131.800,00 0,00 0,00 0,00 
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0170   413300 
Камата на кредит од 3.000.000,00 
КМ (ИРБ) 

71.000,00 70.450,00 0,00 0,00 0,00 

0170   413300 
Камата на  кредит од 500.000,00 
КМ 

13.500,00 12.725,00 0,00 0,00 0,00 

0170   413300 
Камата на кредит од 2.500.000,00 
КМ 

130.000,00 124.500,00 0,00 0,00 0,00 

0170   413300 Камата на кредит од 300.000,00 КМ 13.000,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 

0170   413300 
Камата на кредит од 7.000.000,00 
КМ 

0,00 0,00 235.000,00 0,00 1,11 

      
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове из 
иностранства 

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

0170   413400 
Трошкови камате за робни кредит 
Краљевине Шпаније 

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

      
Трошкови сервисирања зајмова 
примљених у земљи 

0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,17 

0170   413700 
Трошкови интеркаларне камате на 
примљени зајам (7.000.000,00 КМ) 

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,07 

0170   413700 
Трошкови обраде кредитне 
документације за примљене 
зајмове (7.000.000,00 КМ) 

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,10 

  418000   
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти 

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,02 

      
Расходи по основу камата на 
зајмове примљене од других 
јединица власти 

0,00 0,00 4.000,00     

0170   418100 
Трошкови камате за робни кредит 
Краљевине Шпаније 

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,02 

  487000   
Трансфери између различитих 
јединица власти 

0,00 4.500,00 12.700,00 0,00 0,06 

      

Обавезе између јединица 
власти по основу записника 
Пореске управе РС о обрачуну и 
поравнању више и погрешно 
уплаћених јавних прихода 

0,00 4.500,00 9.500,00 0,00 0,04 

0180   487200 Трансфери ентитету 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,03 

0180   487300 
Трансфери јединицама локалне 
самоуправе 

0,00 2.000,00 500,00 0,00 0,00 

0180   487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

0,00 500,00 2.000,00 0,00 0,01 

      
Трансфери осталим јединицама 
власти 

0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,02 

0180   487900 

Трансфер Фонду солидарности за 
дијагностику и лијечење обоље- 
ња, стања и повреда дјеце у 
иностранству 

0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,02 

  621000   Издаци за отплату дугова 656.500,00 627.425,00 6.793.227,98 1034,76 31,99 

      
Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи 

631.500,00 627.425,00 6.768.227,98 1071,77 31,87 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
5.000.000,00 КМ 

0,00 0,00 565.000,00 0,00 2,66 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
4.000.000,00 КМ 

0,00 0,00 2.041.235,09 0,00 9,61 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
3.000.000,00 КМ (ИРБ) 

334.500,00 334.225,00 1.117.978,76 334,22 5,26 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
500.000,00 КМ 

57.000,00 56.850,00    191.209,11 335,45 0,90 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
2.500.000,00 КМ 

215.000,00 211.600,00 1.907.339,98 887,13 8,98 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
300.000,00 КМ 

25.000,00 24.750,00 275.465,04 1101,86 1,30 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 
7.000,000,00 КМ 

0,00 0,00 670.000,00 0,00 3,16 

      
Издаци за отплату осталих 
дугова 

25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,12 

    621900 
Издаци за потенцијалне обавезе 
по основу издатих гаранција 

25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,12 

  628000   
Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 88.500,00 0,00 0,42 

      
Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених од других 
јединица власти 

0,00 0,00 88.500,00 0,00 0,42 

    628100 
Отплата дуга по кредиту 
Краљевине Шпаније 

0,00 0,00 88.500,00 0,00 0,42 
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  631000   Остали издаци 517.000,00 527.000,00 3.000,00 0,58 0,01 

    631900 
Остали издаци (поврат/прекњижа- 
вање прихода наплаћених у 
претходној или ранијим годинама) 

0,00 10.000,00 3.000,00 0,00 0,01 

    631900 
Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година 

517.000,00 517.000,00 0,00 0,00 0,00 

  638000   
Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 

0,00 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 

    638100 

Остали издаци (рефундација при- 
хода по основу књижних обавје- 
штења добијених од Пореске 
управе) 

0,00 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750190 
1.569.000,00 1.536.700,00 7.189.427,98 458,22 33,86 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Трезор општине Прњавор број:  9999999 
          

          

  ****** Буџетска резерва 160.000,00 13.243,90 160.000,00 100,00 0,75 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  9999999 
160.000,00 13.243,90 160.000,00 100,00 0,75 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 13.787.500,00 13.813.000,00 21.234.381,85 154,01 100,00 

 
ТАБЕЛА 6.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

Табела бр. 1 

Фун.  

код 
Н А З И В     Ф У Н К Ц И Ј Е 

Буџет за  

2017. годину 

Процјена 

извршења 

 за 2017. годину 

Буџет за  

2018. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

1 2 3 4 5 6(5/3*100) 7 

01 Опште јавне услуге 4.850.500,00 4.865.351,51 4.520.700,00 93,20 32,28 

02 Одбрана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Јавни ред и сигурност 262.900,00 194.676,50 339.781,85 129,24 2,43 

04 Економски послови 1.004.000,00 948.649,01 1.274.000,00 126,89 9,10 

05 Заштита човјекове околине 0,00 0,00 250.000,00 0,00 1,78 

06 Стамбени и заједнички послови 1.365.500,00 1.578.850,99 2.217.272,02 162,38 15,83 

07 Здравство 102.300,00 117.670,00 189.800,00 185,53 1,36 

08 Рекреација, култура и религија 893.600,00 945.572,59 1.000.600,00 111,97 7,14 

09 Образовање 1.046.900,00 1.026.624,17 1.252.050,00 119,60 8,94 

10 Социјална заштита 2.817.900,00 2.873.750,00 2.962.450,00 105,13 21,15 

  УКУПНО: 12.343.600,00 12.551.144,77 14.006.653,87 113,47 100,00 

 

Табела бр. 2 

Фун.  

код 
Функција 

Буџет за 

 2017. годину 

Процјена 

извршења 

 за 2017. годину 

Буџет за  

2018. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

1 2 3 4 5 6(5/3*100) 7 

ЗУ Заједничке услуге 10.714.500,00 10.849.812,93 12.064.003,87 112,60 86,13 

ИУ Индивидуалне услуге 1.629.100,00 1.701.331,84 1.942.650,00 119,25 13,87 

  УКУПНО: 12.343.600,00 12.551.144,77 14.006.653,87 113,47 100,00 

 

535 
 

На основу члана 33. став 2. Закона о буџе- 

тском систему Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. Статута  

 
општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), и члана 161. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 15.12.2017. године, донијела је 
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ОДЛУКУ 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком прописује се начин извр- 

шења буџета општине Прњавор за 2018. годину (у 

даљем тексту буџет). 

(2) Све одлуке које се односе на буџет 

морају бити у складу са овом одлуком. 

(3) Ова одлука се односи на кориснике бу- 

џета општине Прњавор, који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета општине. 

 

Члан 2. 

Средства буџета из члана 1. ове одлуке 

распо- ређују се у укупном износу од 21.234.381,85 

КМ, од чега 11.057.500,00 КМ на текуће расходе, 

181.700,00 KM на трансфере између и унутар 

јединица власти, 160.000,00 КМ на буџетску резе- 

рву, 2.872.453,87 КМ на издатке за нефинансијску 

имовину, 6.881.727,98 КМ на издатке за отплату 

дугова и   81.000,00 КМ на остале издатке. 

 

Члан 3. 

(1) Приходи буџета утврђени  према Закону 

о буџетском систему Републике Српске, укључујући 

и властите приходе које буџетски корисници 

остваре вршењем дјелатности (редовна, допунска, 

донације и сл.), су приходи буџета који се морају 

наплаћивати и распоређивати преко система једи- 

нственог рачуна трезора. 

(2) Буџет је процјена буџетских средстава и 

буџетских издатака за једну фискалну годину. 

(3) Буџетска средства у једној фискалној го- 

дини чине буџетски приходи и примици за нефина- 

нсијску имовину, примици од финансијске имовине 

и задуживања текуће фискалне године, неутрошена 

намјенска средства буџетских грантова и трансфера 

из ранијих периода и суфицит распоређен одлуком 

надлежног органа. 

(4) Буџетске приходе чине јавни приходи, 

текући и капитални грантови из земље и иностра- 

нства и трансфери примљени од других буџетских 

јединица. 

 

Члан 4. 

(1) Буџетске издатке чине буџетски расходи, 

издаци за нефинансијску имовину, издаци за фина- 

нсијску имовину, издаци за отплату дугова и остали 

издаци. 

(2) Буџетске расходе чине расходи за лична 

примања, расходи по основу кориштења роба и 

услуга, расходи финансирања и други финансијски 

трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име 

социјалне заштите, расходи по судским рјешењима 

и трансфери другим буџетским корисницима. 

 

Члан 5. 

 (1) Наредбодавац и одговорна особа, за 

извршење буџета у цјелини, је начелник општине.  

 (2) Одјељење за финасије управља и ко- 

нтролише прилив и одлив новчаних средстава према 

усвојеном буџету.  

 (3) Буџетски корисници могу стварати оба- 

везе и користити средства само за намјене предви- 

ђене буџетом, и то до износа који је планиран, а у 

складу са расположивим средствима. 

 (4) Одговорно лице буџетског корисника 

или руководиоци потрошачких јединица  помоћни 

су извршиоци буџета и одговорни су за намјенску 

употребу средстава, извршење буџета своје потро- 

шачке јединице и за стварање обавеза до нивоа сре- 

дстава која им се ставе на располагање кварталним 

финансијским планом (расположива средства). 
 

Члан 6. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи се 

начелима рационалности и штедње. 

 

Члан 7. 

(1) Одјељење за финансије врши процјену 

прилива буџетских средстава и обавјештава буџе- 

тске кориснике о висини буџетских средстава која 

ће им бити стављена на располагање кварталним 

финансијским планом, најкасније 20 (двадесет) дана 

прије почетка квартала. 

(2) Корисници буџетских средстава обаве- 

зни су да поднесу Одјељењу за финансије прије- 

длоге својих кварталних финансијских планова за 

извршење буџета и тромјесечну динамику трошења 

средстава 15 (петнаест) дана прије почетка сваког 

квартала. 

(3) Одјељење за финансије даје сагласност 

буџетским корисницама на поднесене приједлоге 

кварталних финансијских планова за извршење 

буџе- та и сачињава квартални финансијски план 

потрошње буџета.  

(4) Ако корисник буџета не поднесе прије- 

длог кварталног финансијског плана у року из става 

2. овог члана, квартални финансијски план за тог 

буџетског корисника одређује Одјељење за фина- 

нсије. 

(5) Изузетно од става 1. и 2. овог члана 

квартални финансијски план за први квартал фиска- 

лне године одредиће Одјељење за финансије и 

доста- вити буџетским корисницима у року од 20 

дана од дана усвајања буџета за 2018. годину. 

(6) За случај привременог финансирања 

Одјељење за финансије ће извршити усаглашавање 

усвојеног буџета за 2018. годину и привременог 

финансирања, сачинити квартални финансијски 

план и обавијестити потрошачке јединице о усагла- 

шеном финансијском плану у року од 20 дана од 

дана усвајања буџета за 2018. годину. 

(7) Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски корисници су ду- 

жни писаним захтјевом тражити измјену доста-

вљеног кварталног финансијског плана и то најка- 

сније три дана прије почетка квартала, са прецизним 

образложењима сезонског карактера трошка. 

(8) Укупан износ свих кварталних фина- 

нсијских планова за извршење буџета сваког кори-  
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сника може бити мањи или једнак износу усвојеног  
годишњег буџета за сваког корисника. 

 

Члан 8. 

(1) Поступак набавке прије стварања обаве- 

за покреће организациона јединица у којој је 

буџетом планиран трошак за набавку.  

(2) Надлежна организациона јединица – 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе 

проводи поступак за јавну набавку и реализује наба- 

вку, а у случају када је потребно прибавља се 

понуда добављача и наруџбеница која се штампа у 

оквиру трезорског програма, чиме се аутоматски 

резервишу средства за одређену набавку. 

(3) Када је потребно реализовати плаћање, 

организациона јединица Општинске управе је обаве- 

зна да поднесе Одјељењу за финансије захтјев за 

пла- ћање на прописаном обрасцу за трезорско 

пословање у 2 (два) примјерка заједно са одговара- 

јућом документацијом (предрачун, рачун, ситуација, 

одлука и рјешење надлежног органа и друго), а 

остали буџетски корисници само образац за трезо- 

рско пословање.  

(4) Сваки документ мора садржавати број, 

датум, потпис и број протокола. 

 
Члан 9. 

 (1) Одјељење за финансије врши пренос 

средстава за извршење обавеза по основу расхода 

буџета искључиво на основу образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника.  

 (2) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање организационих јединица Општинске 

управе општине Прњавор морају бити сачињени на 

основу вјеродостојних књиговодствених докумената 

који се прилажу уз образац и за њихов тачан унос 

одговара одговорно лице у буџетском кориснику. 

 (3) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање осталих буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених 

докумената којима располаже или је дужан распола- 

гати буџетски корисник и за тачност тих података 

одговара одговорно лице у буџетском кориснику. 

 (4) За тачност књиговодствених исправа и 

интерне контролне поступке којима подлијежу те 

исправе одговара буџетски корисник. 

 (5) Исправама из претходног става сматрају 

се: 

 а) обрачунске листе плата и накнада, 

 б) предрачуни и уговори, 

 в) рачуни за набавку средстава, материјала, 

робе и услуга, 

 г) одлуке, закључци и рјешења надлежних 

органа из којих проистичу финансијске обавезе, 

 д) остале финансијске исправе. 

(6) За вјеродостојан унос података у рачу- 

новодствени систем, помоћне и главну књигу тре- 

зора одговара одговорно лице у Одјељењу за фина- 

нсије. 

 
Члан 10. 

(1)  На основу члану 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске», број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) начелник општине може на приједлог Одје- 

љења за финансије средства распоређена буџетом 

прераспоређивати: 

а) у оквиру потрошачке јединице без ограни- 

чења, 

б) између потрошачких јединица, и то до 

износа од 5% у односу на укупну вриједност пла- 

нираних средстава потрошачке јединице са које се 

врши реалокација. 

(2) Приједлог за реалокацију средстава по- 

креће буџетски корисник тако што подноси захтјев 

Одјељењу за финансије. 

(3) Одјељење за финансије разматра захтјев 

и доставља приједлог прерасподјеле средстава 

начелнику општине на одобравање. 

(4)  Начелник општине обавезан је да полу- 

годишње извјештава Скуштину општине о извр- 

шеној прерасподјели средстава из става 1. овог 

члана. 
 

Члан 11. 

(1) Расподјела средстава буџетске резерве 

врши се у складу са чланом 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске. 

 (2) Начелник општине одлучује о коришће- 

њу средстава буџетске резерве за подмирење хитних 

и непредвиђених расхода, који се појаве током буџе- 

тске године. Пренос средстава из буџетске резерве 

врши Одјељење за финансије, путем обрасца за 

трезорско пословање, а на основу закључка наче- 

лника општине. 

 (3) Начелник општине обавезан је полугоди- 

шње и годишње извјештавати Скупштину општине 

о коришћењу средстава буџетске резерве. 
 

Члан 12. 

 (1) Одобравање средстава за грантове (помо- 

ћи) може се вршити само на основу критеријума 

утврђених од стране начелника општине, уз подно- 

шење одговарајућих програма, односно пројеката. 

 (2) Пренос средстава за извршење обавеза по 

основу грантова (помоћи) врши Одјељење за фина- 

нсије путем обрасца за трезорско пословање а на 

основу закључка начелника општине, који је потпи- 

сан и од стране надлежног одјељења Општинске 

управе општине Прњавор које прати рад корисника 

средстава и оцјењује оправданост коришћења сре- 

дстава. 

(3) Корисници средстава грантова (помоћи) 

су дужни поднијети извјештај о утрошку примљених 

средстава 30 дана по истеку фискалне године. Извје- 

штај се подноси надлежном одјељењу Општинске 

управе које прати рад корисника средстава. 
 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 

 (1) Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом средстава са 

јединственог рачуна трезора (у даљем тексту ЈРТ) на 

текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама 

или другим овлашћеним организацијама за платни 

промет. 
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 (2) Буџетски корисници су обавезни да 

правилно обрачунају плате и друга лична примања за 

све запослене, обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица, и исте појединачно и збирно 

доставе Одјељењу за финансије до 5-ог  у мјесецу за 

претходни мјесец. 

 

Члан 14. 

(1) Обавезе по основу расхода буџета ће се 

извршавати по сљедећим приоритетима: 

а) обавезе по основу отплате кредита, у 

износима који су доспјели за плаћање, 

б) средства за порезе и доприносе на лична 

примања, 

в) средства за нето лична примања, 

г) средства за социјалну заштиту, 

д) поврат јавних прихода на основу аката 

надлежних органа, 

ђ) средства за обавезе према добављачима за 

робу, материјал и услуге, 

е) средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање и 

ж)  средства за остале обавезе. 

 (2) Утрошак предвиђених средстава прику- 

пљених од водних накнада и прихода по основу 

посебних накнада за шуме, средства за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара, средства за 

подстицаје предвиђене пољопривредним произвођа- 

чима, средства за комуналну потрошњу, средства за 

текуће одржавање путева и средства за капиталне 

инвестиције биће реализована на основу посебних 

програма Скупштине општине. 

 

Члан 15. 

Буџетски корисници дужни су да се у по- 

ступку набавке роба, материјала и вршења услуга 

придржавају одредаба Закона о јавним набавкама, 

као и процедура о обавезној примјени модула наба- 

вки, прописаних Упутством о форми, садржају и на- 

чину попуњавања образаца за трезорско пословање 

буџетских корисника. 

 

Члан 16. 

Контрола намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања корисника 

буџетских средстава према одредбама ове одлуке, 

врши се према одредбама Закона о буџетском си- 

стему Републике Српске. 

 

Члан 17. 

 Сви буџетски корисници дужни су да у року 

од 15 дана од дана настанка промјене у својој орга- 

низацији и статусу обавијесте Одјељење за фина- 

нсије. 

 

Члан 18. 

 Правилнике, упутства и инструкције о спро- 

вођењу ове одлуке прописује начелник општине. 

 

Члан 19. 

(1) У мјери у којој су дефиниције или одре- 

дбе ове одлуке у сукобу са другим одлукама општи- 

не, одредбе из ове одлуке имаће приоритет на одре- 

дбама других одлука у стварима које се тичу извр- 

шавања буџета по свим ставкама. 

(2) Уколико су другим одлукама прописани 

новчани издаци из буџета који се разликују од 

планираних износа по овој одлуци или по Одлуци о 

усвајању буџета за 2018. годину, обавезно се при- 

мјењују одредбе и планирани износи предвиђени 

овом одлуком и Одлуком о усвајању буџета  за 2018. 

годину. 

 

Члан 20. 

(1) Начелник општине извјештава Скупшти- 

ну општине о извршењу буџета полугодишње и годи- 

шње. 

(2) За извршење буџета општине начелник је 

одговоран Скупштини општине. 

(3) За тачност финансијских извјештаја одго- 

ворни су начелник општине, начелник Одјељења за 

финансије и шеф рачуноводства. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  «Службеном гласнику општине 

Прњавор».  

 

 Број: 01-022-194/17                            Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

536 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. и 5. Прави- 

лника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 13. 

сједници одржаној дана 15.12.2017. године, донијела 

је 

 

   О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

384/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 

650/4 „Оградa“ двориште, у укупној површини од 

190 м
2
, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, посјед 

општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што 

по старом премјеру одговара к.ч. бр. 384/2 „Ограда“ 

двориште, у укупној површини од 190 м
2
, уписана у 

зк. ул. 4192 к.о. Прњавор, власништво општине 
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Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у урбаном 

подручју града, припада првoj зони, по почетној 

продајној цијени од 7.328,50 КМ, утврђеној на 

основу Одлуке Скупштине општине Прњавор о 

висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 3/17). 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 

Нове банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 

лицитацијом (у даљњем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у дне- 

вном листу „Вечерње новости“ и на интернет стра- 

ници општине, на начин одређен правилником, а 

истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 

општине. 
       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљњем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 

ма наведеног правилника. 
 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 

кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 

сник, комисија може приступити поступку продаје 

непокретности непосредном погодбом, под условом 

да цијена не може бити нижа од почетне цијене 

објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговара- 

јући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 
 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену  

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани уго- 

вором, а најкасније у року од 7 дана од дана доста- 

вљања позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у ко- 

рист купца, након потписивања и овјере уговора код 

надлежног нотара и исплате купопродајне цијене. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-195/17                             Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

537 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 

12/16) и чланова 161. и 201. став 1. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17 и 32/17),  

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана 15.12.2017. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о  начину и условима давања у закуп пословног 

простора у Печенег Илови 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин давања 

пословног простора у  Печенег Илови, саграђен на 

земљишној парцели означеној као к.ч. број 1495/4, 

к.о. Печенег Илова, укупне површине 41,00 m
2
, у 

закуп. 

 

Члан 2. 

 Простор се даје у закуп на период од четири 

године. 

  

Члан 3. 

 (1) Минимална цијена закупнине пословног 

простора из ове одлуке износи 2,00 КМ по m
2 

површине. 

 (2) Пословни простор из члана 1. ове одлуке 

додијелиће се привредном друштву, предузетнику, 

јавној установи или физичком лицу, које понуди 

највећу цијену закупнине по m
2
 површине.  

 

Члан 4. 

 (1) Начелник општине ће расписати јавни  
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оглас о поступку давања у закуп пословног простора 

из члана 1. ове одлуке, путем прибављања писмених 

понуда. 

 (2) Јавни оглас остаје отворен петнаест дана 

рачунајући од дана објављивања. 

 (3) Јавни оглас ће садржавати следеће 

елементе: број и датум јавног огласа, предмет огласа, 

начин давања у закуп пословног простора, површину 

пословног простора, минималан износ закупнине по 

квадрату на мјесечном нивоу, вријеме и начин 

увођења закупопримца у посјед, опште и посебне 

услове додјеле, критериј на основу којег ће бити 

изабран понуђач, вријеме и начин увида у доку- 

ментацију предметног пословног простора, вријеме и 

начин обиласка предметног пословног простора, 

право учешћа на јавном огласу, рок до којег се при- 

мају писане понуде на јавни оглас, вријеме и мјесто 

отварања писаних понуда, начин полагања кауције, 

доказ о положеној кауцији у износу од 10% од 

минимално понуђене цијене закупнине ( 8,20 КМ). 

 (4) Ако послије два узастопна прикупљања 

писмених понуда није издат у закуп пословни 

простор, зато што нису учествовала најмање два 

понуђача, или су они одустали од понуде, издавање у 

закуп се може извршити непосредном погодбом. 

 

Члан 5. 

 (1) Поступак давања у закуп пословног про- 

стора из члана 1. ове одлуке у својини општине 

спроводи Комисија за спровођење поступка за дава- 

ње у закуп пословног простора, коју именује наче- 

лник  општине. 

 (2) Након спроведеног поступка Комисија ће 

доставити извјештај начелнику општине о спрове- 

деном поступку. 

 (3) На основу достављеног извјештаја наче- 

лник општине ће закључити уговор о закупу са најпо- 

вољнијим понуђачем. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-196/17                              Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

538 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 

12/16) и чланова 161. и 201. став 1. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 15.12.2017. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о  начину и условима давања у закуп пословног 

простора у згради Општинске управе 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин давања у 

закуп пословног простора у приземљу зграде 

Општинске управе у улици Карађорђева бр. 2 у Прња- 

вору, саграђен на земљишној парцели означеној као 

к.ч. број 190/2, уписан у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, 

укупне површине 26,83 m
2
, својина општине Прња- 

вор са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

Простор се даје у закуп на период од четири 

године. 

       

Члан 3. 

 (1) Минимална цијена закупнине пословног 

простора из ове одлуке износи 6,00 КМ по m
2 

површине. 

 (2) Пословни простор из члана 1. ове одлуке 

додијелиће се привредном друштву, предузетнику 

или физичком лицу, које понуди највећу цијену 

закупнине по m
2 
површине. 

 

Члан 4. 

 (1) Начелник општине ће расписати јавни 

оглас о поступку давања у закуп пословног простора 

из члана 1. ове одлуке, путем прибављања писмених 

понуда. 

 (2) Јавни оглас остаје отворен петнаест дана 

рачунајући од дана објављивања. 

 (3) Јавни оглас ће садржавати следеће еле- 

менте: број и датум јавног огласа, предмет огласа, 

начин давања у закуп пословног простора, површину 

пословног простора, минималан износ закупнине по 

квадрату на мјесечном нивоу, вријеме и начин 

увођења закупопримца у посјед, опште и посебне 

услове додјеле, критериј на основу којег ће бити 

изабран понуђач, вријеме и начин увида у доку- 

ментацију предметног пословног простора, вријеме и 

начин обиласка предметног пословног простора, 

право учешћа на јавном огласу, рок до којег се 

примају писане понуде на јавни оглас, вријеме и 

мјесто отварања писаних понуда, начин полагања 

кауције, доказ о положеној кауцији у износу од 10% 

од минимално понуђене цијене закупнине (16,10 

КМ). 

 (4) Ако послије два узастопна прикупљања 

писмених понуда није издат у закуп пословни 

простор, зато што нису учествовала најмање два 

понуђача, или су они одустали од понуде, издавање у 

закуп се може извршити непосредном погодбом. 

 

Члан 5. 

 (1) Поступак давања у закуп пословног про- 

стора из члана 1. ове одлуке у својини општине спро- 

води Комисија за спровођење поступка за давање у 

закуп пословног простора, коју именује начелник  

општине. 
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 (2) Након спроведеног поступка Комисија ће 

доставити извјештај начелнику општине о спрове- 

деном поступку. 

 (3) На основу достављеног извјештаја наче- 

лник општине ће закључити уговор о закупу са 

најповољнијим понуђачем. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-197/17                              Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

539 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) 

и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 15.12. 

2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлашћења начелнику општине за давање 

сагласности Правобранилаштву Републике Српске, 

Сједиште замјеника Бања Лука за закључивање 

судског поравнања са Ђурић рођ. Гарић Весном, 

кћерком Славка из Горњих Палачковаца,  

општина Прњавор 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор овлашћује 

Начелника општине Прњавор, као законског засту- 

пника, да може дати сагласност Правобранилаштву 

Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука, 

да у име општине Прњавор, као тужене, а као њен 

заступник по закону, могу закључити судско 

поравнање са тужиоцем Ђурић рођ. Гарић Весном, у 

предмету Основног суда у Прњавору, који се води 

под бројем 78 0 П 000364 88 П, које треба да гласи: 

„1. Општина Прњавор даје у замјену своје 

земљиште Ђурић рођ. Гарић Весни, кћери Славка из 

Горњих Палачковаца, означено са к.ч. бр. 948/8 

„Кућиште“ њива у површини од 487 м
2
, уписано у 

лист непокретности број 12 к.о. Прњавор, власни- 

штво и посјед Општине Прњавор са 1/1 дијела, а 

Ђурић Рођ. Гарић Весна, кћи Славка из Горњих 

Палачковаца даје у замјену Општини Прњавор њено 

земљиште означено са к.ч.бр.1604/5 „Бишчевац“ њи- 

ва у површини од 471 м
2
 и к.ч. бр. 1605/3 „Бара“ у 

површини од 150 м
2
, уписано у ПЛ број 2073 к.о. 

Прњавор на име Ђурић рођ. Гарић Весне, кћери 

Славка из Горњих Палачковаца са 1/1 дијела (по 

старом премјеру означено са к.ч. бр. 311/8 „Бишче- 

вац“ њива у површини од 471 м
2
 и к.ч. бр. 311/15 

„Бара“ њива у површини од 150 м
2
, уписано у зк. ул. 

бр.1789 к.о. Прњавор, као власништво Ђурић рођ. 

Гарић Весне, кћери Славка из Горњих Палачковаца 

са 1/1 дијела). 

2. Обавезује се Ђурић рођ. Гарић Весна, кћи 

Славка из Горњих Палачковаца да на име разлике у 

вриједности некретнина које су предмет замјене на 

рачун Општине Прњавор број 555-007-0121 5707-45, 

отворен код Нове банке а.д. Бања Лука уплати износ 

од 541,68 КМ, у року од 15 дана од дана закључења 

поравнања. 

3. Обавезује се Општина Прњавор да на име 

накнаде трошкова за прибављање рјешења за грађе- 

ње (грађевинске дозволе) Ђурић рођ. Гарић Весни из 

Горњих Палачковаца исплати износ од 9.132,83 КМ, 

у року од 15 дана од дана закључења поравнања. 

4. Обавезује се Општина Прњавор да на име 

накнаде трошкова парничног поступка Ђурић Весни 

исплати износ од 6.801,00 КМ, у року од 15 дана од 

дана закључења поравнања. 

5. Странке су сагласне да се на основу овог 

поравнања изврши упис права власништва и посједа 

на замијењеним некретнинама из тачке 1. овог пора- 

внања у евиденцији некретнина које се води у 

Републичкој управи за геодетске и имовинско – 

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор“. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-198/17                             Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

540 
 

На основу члана члана 20. и 21. Закона о 

управљању отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске", број 111/13 и 106/15), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", 

број 15/17), члана 161. став 1, члана 175. став 2, чла- 

на 190. Пословника о раду Скупштине општине Пр- 

њавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 

21/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 13. 

сједници одржаној дана 15.12.2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради локалног плана управљања 

отпадом за општину Прњавор 

 

Члан 1. 

Приступа се изради локалног плана управља- 

ња отпадом за подручје општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

Израдом локалног плана управљања отпадом 

дефинишу се циљеви управљања отпадом на подру- 

чју општине Прњавор, у складу са Стратегијом упра- 

вљања отпадом за период 2017-2026. године, као и 

мјере и носиоце активности за постизање циљева. 
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Члан 3. 

Начелник општине ће поред именовања 

координатора за израду локалног плана управљања 

отпадом, именовати радну групу од најмање 5 чла- 

нова чији ће састав чинити представници јединице 

локалне самоуправе надлежни за послове заштите 

животне средине, послове привреде, финансија, про- 

сторног уређења, представници предузећа, удру- 

жења, стручних институција, невладиних и других 

организација који се баве заштитом животне средине 

укључујући и организације потрошача. 

 

Члан 4. 

 Локални план управљања отпадом треба да 

садржи: 

- очекиване врсте, количине и поријекло укупног 

отпада на територији, 

- очекиване врсте, количине и поријекло отпада 

који ће бити искоришћен или одложен у оквиру 

територије обухваћене планом, 

- очекиване врсте, количине и поријекло отпада 

који ће се прихватити из других јединица локалне 

самоуправе, 

- циљеви који треба да се остваре у погледу поно- 

вне употребе и рециклаже отпада у области која 

је обухваћена планом, 

- програм сакупљања отпада из домаћинстава, 

- програм сакупљања опасног отпада из домаћи- 

нстава, 

- програм сакупљања комерцијалног отпада, 

- програм управљања индустријским отпадом, 

- приједлоге за поновну употребу и рециклажу 

отпада, 

- програм смањења количина биоразградивог и 

амбалажног отпада у комуналном отпаду, 

- програм развијања јавне свијести о управљању 

отпадом, 

- локацију постројења за сакупљање отпада, тре- 

тман и одлагање отпада, укључујући и податке о 

локацијским условима, 

- мјере за спречавање кретања отпада који није 

обухваћен планом и мјере за поступање са 

отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, 

- мјере санације неуређених депонија, 

- надзор и праћење планираних активности и мјера, 

- процјену трошкова и изворе финансирања за пла- 

ниране активности, 

- могућности сарадње између двије или више једи- 

ница локалне самоуправе, 

- рокови за извршење планираних мјера и акти- 

вности, 

- друге податке, циљеве и мјере од значаја за ефика- 

сно управљање отпадом. 

 

Члан 5. 

Локални план управљања отпадом доноси се 

на период од пет година. 

 

Члан 6. 

Локални план управљања отпадом проћи ће 

процедуру прибављања сагласности Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске, те процедуру нацрта и приједлога 

који ће се доставити Скупштини општине Прњавор 

на усвајање. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Прњавор". 

 

Број: 01-022-199/17                            Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 

161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној дана 15.12. 

2017. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Локалног акционог плана за 

равноправност полова општине Прњавор за период 

2018-2020. година 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Локалног акционог пла- 

на за равноправност полова општине Прњавор за 

период 2018-2020.година (у даљем тексту: ЛАП). 

 

Члан 2. 

  Начелник општине ће именовати радну гру- 

пу за израду ЛАП-а, која ће се састојати од четири 

члана, од којих су три члана службеници Општинске 

управе општине Прњавор а један члан из Одбора 

једнаких могућности Скупштине општине Прњавор. 

План се доноси у складу са чланом 24. 

Законa о равноправности полова у Босни и Херце- 

говини - пречишћени текст („Службени гласник 

БиХ“, број 32/10). 

  

Члан 3. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 

 

Број: 01-022-200/17                             Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске “, број 97/16), члана 37. и члана 87. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17), члана 20. став 2, те члана 201. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној дана 15.12.2017. године, доноси 
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О Д Л У К У  

о одборничкој легитимацији  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се облик, садржај, 

начин издавања и евидентирања издатих одборни- 

чких легитимација одборницима у Скупштини 

општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

Одборничка легитимација се израђује у обли- 

ку једнолисне пластифициране картице димензија 90 

х 60 милиметара. 

 

Члан 3. 

(1) Одборничка легитимација из претходног 

члана ове Одлуке је свијтло-плаве подлоге у којој је 

на средини Амблем Републике Српске, бијеле боје, у 

десном горњем углу  Грб општине Прњавор, лијево 

од Грба oпштине Прњавор, великим словима, 

ћирилицом једно испод другог исписан је текст: 

„РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР“, 

на лијевој страни је слика одборника величине 25 х 

30 мм, на бијелој подлози, у висини горњег дијела 

слике, великим словима ћирилицом црвеном бојом 

исписан је текст „ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИ- 

ЈА“, а испод наведеног текста малим словима, 

ћирилицом исписано је име и презиме одборника, а 

испод имена и презимена малим словима написано је 

„одборник“. 
 (2) На полеђини одборничке легитимације, 

која је исте боје као и прва страна исписан је текст: 

„На основу ове легитимације одборник остварује 

права и има обавезе  прописане законом, Стату- 

том општине Прњавор, Пословником о раду Ску- 

пштине општине Прњавор и другим прописима”, 

а  у лијевом доњем углу исписан текст: „Број и да- 

тум,“ у доњем десном углу исписан текст: „Предсје- 

дник“ а испод име и презиме и означено мјесто за 

потпис предсједника, на средини доњег дијала је 

исписано мјесто печата „М.П.“ а на дну легити- 

мације исписан текст: „Одборничка легитимација 

важи до истека мандата одборника или престанка 

мандата на основу закону“.  

 

Члан 4. 

(1) О издавању одборничке легитимације и 

евиденцији о издатим одборничким легитимацијама 

стара се секретар Скупштине општине Прњавор.  

(2) Послове издавања и вођења евиденције о 

издатим одборничким легитимацијама обавља Стру- 

чна служба Скупштине. 

(3) Евиденција  из става 2. овог члана, садр- 

жи следеће елементе: 

- редни број издате легитимације,  

-име и презиме одборника коме је издата 

легитимација,  

-датум издавања легитимације, 

-датум престанка важења легитимације, 

- потпис одборника и 

- рубрику за напомене. 

(4) Одборничка легитимација носи број под  

којим је заведено њено издавање. 

 

Члан 5. 

(1) У случају да одборник изгуби одборни- 

чку легитимацију или на други начин остане без ње, 

дужан је да губитак односно њен нестанак пријави 

Стручној служби Скупштине општине Прњавор.  

(2) О пријави из става 1. овог члана саставља 

се службена забиљешка, а одборнику се издаје нова 

одборничка легитимација на коју се ставља ознака 

''дупликат'' и нови број. 

 

Члан 6. 

(1) Одборничка легитимација престаје да 

важи истеком мандата одборника на који је изабран.  

(2) У случау престанка мандата одборника 

прије истека времена на које је изабран, одборник је 

дужан вратити одборничку легитимацију, у року од 

пет дана од дана престанка мандата, Стручној слу- 

жби Скупштине општине Прњавор, ради њеног 

поништавања.  

 

Члан 7. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Упуство о облику и изгледу одборничке леги- 

тимације,  број 01-022-97/13 од 22.4.2013. године. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01-022-202/17                            Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 191а. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник  Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 161. став.1, чланa 175. став 2, чла- 

на 190. и члана 201. став 1. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 13. сједници одржаној 

15.12.2017. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту 

 

Члан 1. 

        У Одлуци о уређењу простора и грађеви- 

нском земљишту („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 28/14, 6/16 и 31/17), у члану 21. ставу 

1. додаје се тачка 3) која гласи: 

„3) Уколико висина накнаде прелази износ од 50.000 

КМ, инвеститор може цјелокупан износ платити у 

једнаким мјесечним ратама, у периоду који не може 

бити дужи од 18 мјесеци од дана закључивања 
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уговора, с тим да прву рату плаћа у року од 30 дана 

од дана закључивања уговора, уз претходно обе- 

збјеђење инструмената плаћања-банкарске гаранције 

или мјенице без протеста.“ 

 

Члан 2. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-203/17                             Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 27. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 29. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. 

став 2. и члана 165. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној 15.12.2017. 

године, усвојила је 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 Скупштине општинe Прњавор 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Етичким кодексом Скупштине општи- 

не Прњавор (у даљем тексту: Етички кодекс) утврђу- 

ју се етички принципи и стандарди понашања, 

међусобни односи   одборника, односи са јавношћу, 

праћење примјене, мјере и друга питања, у оства- 

ривању њихових права и вршењу дужности у 

Скупштини општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

(1) Под појмом „одборник“ подразумијева се 

одборник у Скупштини општине Прњавор, као 

представник грађана општине Прњавор, који је у 

складу са Изборним законом, непосредно изабран од 

стране грађана општине Прњавор. 

(2) Граматички изрази употријебљени у 

овом Етичком кодексу за означавање мушког или 

женског рода подразумијевају оба пола. 

 

Члан 3. 

 Циљ Етичког кодекса је очување, афирма- 

ција и унапређивање моралних и етичких начела и 

вриједности, угледа и достојанства изабраних одбо- 

рника, ради остваривања заједничког добра, јачање 

повјерења грађана у рад Скупштине општине Прња- 

вор и њених органа. 

 

Члан 4. 

(1) Одборник у Скупштини општине, своја 

права и прописане дужности, остварује на начин и у 

поступцима прописаним Уставом Републике Српске, 

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине 

Прњавор, Пословником о раду Скупштине општине 

Прњавор, Етичким кодексом, као и другим про- 

писима и општим актима и основним моралним 

начелима и стандардима професионалног понашања. 

(2) Одборник приликом преузимања своје 

дужности упознаје се са Етичким кодексом и потпи- 

сивањем посебне изјаве обавезује се на поштовање 

утврђених етичких принципа, унапређења полити- 

чког дигнитета, јачање повјерења у институције, те 

промовисања Скупштине општине Прњавор и њених 

органа. 

 

II ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ 

ПОНАШАЊА ОДБОРНИКА 

 

Члан 5. 

Одборник у свом раду на сједницама Ску- 

пштине општине Прњавор, сједницама њених радних 

тијела и у другим законом предвиђеним случајевима, 

обавезује се на поштовање следећих етичких при- 

нципа: 

1) законитости,  

2) јавности, 

3) самосталности и стручности, 

4) међусобног уважавања и толерантности, 

5) и одговорности. 

 

Члан 6. 

(1) У остваривању права и извршавању ду- 

жности, одборник ће се придржавати Устава, Закона, 

Статута општине Прњавор, Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор, овог Етичког кодекса 

и других позитивних прописа у поступцима 

прописаним наведеним актима, а у складу са општим 

интересом, који искључује рад за финансијску добит 

или било коју директну или индиректну корист за 

себе или друга лица, осим одборничког додатка за 

свој рад који је утврђен посебном одлуком, односно 

прописаног личног дохотка који је утврђен законом 

и другим прописом. 

(2) Одборник неће тражити за себе нити за 

друге, нити ће прихватити поклоне или неке друге 

користи, нити ће некоме нудити поклон у вези са 

остваривањем својих права или приликом обављања 

прописане дужности. 

(3) Одборник се неће финансијски или на 

неки други начин обавезивати према физичким или 

правним лицима, који би могли утицати на обављање 

његове јавне дужности. 

 

Члан 7. 

Одборник у обављању повјерених послова и 

у оквиру своје надлежности, ни  једну одлуку неће 

донијети, нити ће гласати, нити ће пропустити да 

јавно изнесе свој став уколико му је познато да 

одређени акт који треба да се донесе није у складу са 

прописима или да се није поштовала процедура 

његовог доношења.  

 

Члан 8. 

У свом раду одборник ће према свом знању 

и стручној способности, самостално доносити одлуке 

у интересу граћана у складу са општим интересом, а 
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суздржаваће се било каквог понашања које би се 

могло окарактерисати као активно или пасивно по- 

дмићивање у вези са подржавањем или не подржа- 

вањем одређеног приједлога акта.   
 

Члан 9. 

(1) Одборник ће у обављању својих дужно- 

сти на сједницама Скупштине општине, њених 

радних тијела и других органа, поштовати овла- 

штења носилаца других политичких и јавних фу- 

нкција, службеника и других запослених.   

 (2) У обављању својих дужности  одборник 

ће се понашати на начин да неће предузимати било 

какве радње којим би се довео у питање дигнитет 

Скупштине општине, радног тијела Скупштине 

општине, и њених органа, а својим радом и пона- 

шањем ће штитити њихов углед и достојанство. 
 

Члан 10 

(1) У међусобној комуникацији и комуни- 

кацији са јавношћу, те комуникацији са осталим уче- 

сницима Скупштине општине и њених радних тије- 

ла, одборник ће наступати са уважавањем и поштова- 

њем, избјегавајући кориштење израза и ријечи који- 

ма вријеђа или омаловажава другог или другачијег, 

изразе или синониме који вријеђају људско достоја- 

нство, нарушава углед и достојанство одборника, иза- 

браног или именованог преставника или органа Ску- 

пштине општине, те подстиче на мржњу и насиље.  

(2) Одборник не може у свом раду испо- 

љавати било какву нетолерантност према другој ра- 

си, вјероисповијести, нацији, полу или другим 

могућим предрасудама. 
 

Члан 11. 

(1) Одборник ће водити рачуна да не кори- 

сти мобилни телефон, лаптоп, новине, часописе и 

књиге за вријеме трајања сједнице Скупштине 

општине или њених радних тијела на начин којим би 

се ометао рад сједница. 

(2) Одборник не може својим понашањем 

нарушавати ток сједнице, Скупштине општине и ње- 

них радних тијела и прекидати говорника за вријеме 

његовог обраћања. 
 

Члан 12. 

(1) Одборник ће се у сваком случају при- 

државати одредби Закона о спречавању сукоба 

интереса и других прописа који уређују неспојивост 

функције изабраног преставника са функциом и 

положајем у локалној управи, државним органима 

или јавним предузећима и установама. 

(2) Уколико се на сједницама Скупштине 

општине или њених органа, разматра одређени акт, 

који треба да буде усвојен а по коме би одборник или 

неко од његових сродника или правни субјект у коме 

има финансијски или други интерес, или би могао да 

оствари какву корист или привилегију, дужан је 

пријавити свој сукоб интереса и приликом одлучи- 

вања ће се изузети од гласања. 
 

Члан 13. 

Одборник је дужан да присуствује сједница- 
ма Скупштине општине, њерних радних тијела чији  

је члан, или уколико му је упућен писмени или усме- 

ни позив.  

 

Члан 14. 

(1) Одборник је дужан да буде примјерено 

одјевен у вријеме одржавања сједница Скупштине 

општине и њених радних тијела, приликом обављања 

службених и других посјета, вршења свечаног чина 

вјенчања, као и у свечаним и другим приликама. 

(2) Одборник не може на сједнице Скупшти- 

не или њених радних тијела да долази у алкохоли- 

саном стању, нити у стању друге врсте омамљености. 

(3) Одборник је дужан да се пажљиво одно- 

си према имовини Скупштине општине. 

 

Члан 15. 

 Одборник за свој рад је одговоран јавности.   

 

III МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОДБОРНИКА И 

ДРУГИХ УЧЕСНИКА  

 

Члан 16. 

(1) Међусобни односи одборника и других 

учесника у раду Скупштине општине и њених ра- 

дних тијела, заснивају се на међусобној сарадњи, 

толерантности и уважавању.  

(2) Одборник је дужан да поштује и уважава 

улогу и одговорност запослених у Општинској 

управи општине Прњавор, без притисака у погледу 

извршавања послова и радних задатака који су им 

повјерени.  

  (3) Одборник неће захтијевати од запослених 

у Општинској управи општине Прњавор, било какве 

радње којима би себи или другима омогућио какву 

противправну корист или у сврху остваривања поли- 

тичких циљева политичког субјекта којем припада.  

  

IV ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 

Члан 17. 

(1) Одборник ће у свом раду и дјеловању, а у 

вези са одлукама које доноси, бити увијек отворен и 

благовремено обавјештавати јавност путем средстава 

јавног информисања.  

(2) Одборник ће медијима пружати потпуну 

информацију, под једнаким условима, везано за 

обављање своје дужности и неће давати ниједну 

повјерљиву информацију, нити информације које се 

тичу приватног живота других изабраних предста- 

вника или трећих лица.  

(3) Одборник ће, у комуникацији са предста- 

вницима средстава јавног информисања, избјегавати 

обмањивање, манипулацију и неучтивост. 

 
 V ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ И МЈЕРЕ 

 

Члан 18. 

(1) Одборници ће се узајамно подсјећати и 

позивати на обавезност поштовања принципа 

понашања утврђених овим Етичким кодексом.  

(2) За непоштовање неких од одредби овог 

Етичког кодекса, одборнику се могу изрећи следеће 

мјере:  
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1) усмена опомена и  

2) новчана казна. 

 (3) За лакше повреде утврђене овим Етичким 

кодексом одборнику се може изрећи усмена опоме- 

на, а за теже повреде новчана казна.  
 

Члан 19. 

Лакше повреде одредби Етичког кодекса  су:   

1) коришћење мобилног телефона, лаптопа, 

новина, часописа, књига у вријеме трајања сједнице 

Скупштине општине и њених радних тијела,  

2) непримјерено и неуредно одијевање за 

вријеме трајања сједнице Скупштине општине и ње- 

них радних тијела и у другим приликама,  

3) прекидање говорника на начин да се 

ремети ред на сједници,  

4) учестало и непотребно ходање по сали за 

вријеме трајања сједнице Скупштине и њених 

радних тијела и  

5) међусобни разговори којим се омета ток 

сједнице. 
 

Члан 20. 

 Теже повреде Етичког кодекса су:   

1) нарушавање тока сједнице и реда у сали, 

неоправдано напуштање сједнице Скупштине општи- 

не и сједнице њених радних тијела,   

2) кориштење израза и ријечи које вријеђају 

и омаловажавају другога и другачијег, израза или 

синонима који вријеђају људско достојанство, нару- 

шава углед и достојанство одборника или органа Ску- 

пштине општине, те подстиче на мржњу и насиље,  

3) испољавање нетолерантности према дру- 

гој раси, вјероисповијести, нацији, полу или другим 

могућим предрасудама, 

4) захтијевање од запослених у Општинској 

управи било каквих радњи којим би себи или 

другима омогућили какву противправну корист или 

у сврху политичких циљева,  

5) коришћење ријечи или израза којима се 

вријеђају или омаловажавају запослени у Општи- 

нској управи и њихов рад,  

6) примање било какве накнаде, осим одбо- 

рничког додатка и накнада утврђених одлуком Ску- 

пштине општине,  

7) примање поклона или давање поклона за 

себе или за друга лица, чиме се може утицати на 

доношење одлуке Скупштине општине,  

8) непридржавање одредби о сукобу инте- 

реса или неспојивости функција,  

9) давање медијима повјерљивих информа- 

ција, 

10) давање информација које се тичу прива- 

тног живота одборника или других лица,  

11) непажљив и неодговоран однос  према 

имовини Скупштине општине, 

12) долазак на сједнице Скупштине општине 

и њених радних тијела у алкохолисаном стању или у 

другом омамљеном стању и  

13) понављање лакших повреда овог Ети- 

чког кодекса, више од два пута у току једне сједнице. 
 

Члан 21. 

За теже повреде Етичког кодекса одборнику  

се изриче новчана казна, једнократно у износу од 10 

до 30% одборничке накнаде, прописане одлуком 

Скупштине општине.    

 
     Члан 22.  

(1) За спровођење, праћење примјене и 

изрицања мјера утврђених овим Етичким кодексом, 

надлежан је Етички одбор (у даљем тексту: Одбор) 

као независно стално радно тијело Скупштине 

општине, које се оснива у складу са Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор.   

(2) Одбор из става 1. овог члана доноси 

Пословник о свом раду, којим се поближе уређују, 

утврђене надлежности, организација рада, поступак 

утврђивања неетичког понашања одборника, изри- 

цање и извршење изречених мјера, као и друга 

питања у вези са својим радом.  

 
Члан 23. 

(1) Пријаву о повреди Етичког кодекса може 

поднијети: одборник, Колегијум Скупштине и сваки 

грађанин, у року од 30 дана од како је повреда 

учињена. 

(2) Пријава из става 1. овог члана  подноси 

се у писменој форми а садржи: име и презиме 

подносиоца пријаве, датум подношења пријаве, 

навођење одредби Етичког кодекса које су поври- 

јеђене, опис радње, односно начина на који је повре- 

да учињена, докази о учињеној повреди и потпис 

подносиоца пријаве.   

(3) Анонимне и неблаговремене пријаве о 

повреди Етичког кодекса, се сматрају неуредним 

пријавама и неће се разматрати. 

(4) Уколико Одбор након испитивања уре- 

дности пријаве закључи да није потпуна или 

довољно разумљива, може од подносиоца пријаве 

затражити да је допуни. 

 

Члан 24. 

(1) Одбор најкасније у року од 30 дана од 

пријема пријаве, покреће и спроводи поступак по 

појединачним пријавама за утврђивање постојања 

непоштовања одредби Етичког кодекса, спроводи 

доказни поступак који подразумијева провођење 

расправе уз присуство лица против кога је поднесена 

пријава, које има право да се изјасни о наводима из 

пријаве, врши саслушање евентуалних свједока и 

спроводи и друге радње на сонову којих  би поуздано 

утврдио основаност пријаве. 

(2) Уколико Одбор након проведеног посту- 

пка закључи да нема довољно доказа да је учињена 

повреда Етичког кодекса, одбија пријаву као неосно- 

вану и о томе обавјештава подносиоца пријаве. 

(3) Уколико Одбор након проведеног посту- 

пка закључи да је о истој ствари код надлежних 

институција покренут поступак утврђивања криви- 

чне или прекршајне одговорности, постојања сукоба 

интереса или поступак који се односи на борбу 

против корупције, започети поступак утврђивања 

повреде Етичког кодекса ће се обуставити до око- 

нчања наведених поступака. 

(4) Уколико се у току поступка по пријави 

утврди постојање повреде одредаба Етичког кодекса, 
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Одбор ће Скупштини општине поднијети извјештај о 

проведеном поступку са приједлогом за изрицањем 

мјера прописаних овим Етичким кодеком. 
 

Члан 25. 

(1) Скупштина општине након разматрања 

извјештаја Одбора на начин и у поступку утврђеним 

Статутом општине Прњавор и Пословником о раду 

Скупштине општина Прњавор, ће донијети одлуку, 

најкасније у року од 30 дана од достављања извје- 

штаја из члана 24. став 4. овог Етичког кодекса.  

(2) Против одлуке Скупштине општине, 

којом је изречена мјера о повреди Етичког кодекса, 

незадовољни одборник има право да уложи жалбу 

Скупштини општине, у року од 15 дана од пријема 

одлуке, ради њеног преиспитивања. 
 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 26. 

 Покретање и спровођење поступка због по- 

вреде Етичког кодекса застаријева у року од три  

 

мјесеца од дана када је повреда учињена. 

 
Члана 27. 

Одбор из члана 22. овог Етичког кодекса 

прати његову примјену и о томе најмање једном го- 

дишње, обавјештава Скупштину општине Прњавор.  

 
Члан 28. 

Ступањем на снагу овог Етичког кодекса 

престаје да важи Кодекс о етичком понашању изабра- 

них представника у општини Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 10/06). 

  

Члан 29. 

Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.   

 
Број: 01-022-201/17                            Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

Образац пријаве 

 

/Подносилац пријаве: Име и презиме/ 

 

/Мјесто и адреса становања/ 

______________________________________________________________________________ 
/Телефон/е-маил/ 
 

Датум:.............20...... 

 ОПШТИНА ПРЊАВОР 

 ЕТИЧКОМ ОДБОРУ 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава.- 

 На основу члана 23. Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 33/17), подносим пријавупротив одборника/це _____________________________________ 

из ________________________  због тога што је: (описати догађај и начин на који је повреда учињена): 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... и на тај начин починио/ла повреду 

одредаба члана .......Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 33/17). 

 

ДОКАЗ: 1.  ...........................................................................................................................  

  2.  ...........................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................. 
 

                                                                                                                    ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

                                                                                                                     __________________________________ 

 

Напомена: Анонимне пријаве неће се разматрати (члан 23. став 3. Етичког кодекса Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17). 
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На основу члана 39. и  члана 82. став 2. Зако- 

на о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16) члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени глсаник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 161. став 2. и члана 201. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на сједници  

одржаној дана 15.12.2017. године, донијела је  

 

ПЛАН  

професионалног усавршавања одборника у 

Скупштини општине Прњавор, мандатног сазива 

2016. до 2020. годинe 

 

Члан 1. 

Овим планом утврђују се теме обука и начин 

професионалног усавршавања одборника у Скупшти- 

ни општине Прњавор, мандатног сазива 2016. до 

2020. година. 

 

Члан 2. 

 Одборници Скупштине општине Прњавор, 

мандатног сазива 2016. до 2020. година имају право 

и обавезу да се непрестано професионално усаврша- 

вају за одборничку дужност. 

 

Члан 3. 

            (1) План усавршавања одброника обухвата те- 

ме обука чија је реализација планирана током 2017. 

године, и то: 

1) Основна права и дужности одборника, 

2) Надлежности Скупштине општине Прња- 

вор, 

3) Врсте аката из надлежности јединица лока- 

лне самоуправе, начин и поступак њиховог 

доношења, 

4) Етички кодекс понашања изабраних одбо- 

рника, 

5) Начини и облици комуникације са грађа- 

нима, 

6) Одборничка питања. 
(2) У току године,  могу се реализовати и дру- 

ге обуке у складу с потребама. 

 

Члан 4. 

 Буџетом општине Прњавор, ће се планирати 

средства за стручно усавршавање одборника, за теку- 

ћу годину.  

 

Члан 5. 

(1) Одборници су дужни присуствовати и 

активно учествовати у обукама на које су позвани. 

(2) Задужује се Стручна служба Скупштине 

општине Прњавор да у складу са овим планом са- 

чини оперативни програм обуке изабраних одборни- 

ка и прати његову примјену и реализацију. 

 

Члан 6. 

 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 

Број 01-022-206/17                              Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

чланa 37. Статута општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор на 13. 

сједници одржаној 15.12.2017. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 

продаје непокретности у својини општине Прњавор, 

означене као к.ч. бр. 650/4 „Оградa“ двориште, у уку- 

пној површини од 190 м
2
, уписана у ПЛ број 225 к.о. 

Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 

(нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч. 

бр. 384/2 „Ограда“ двориште, у укупној површини од 

190 м
2
, уписана у зк. ул. 4192 к.о. Прњавор, вла- 

сништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се нала- 

зи у урбаном подручју града, припада првoj зони, у 

следећем саставу: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Бранка Ристић, члан, 

4) Наташа Радуловић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Милоранка Лазаревић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације, у поступку продаје непокретности у сво- 

јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-63/17                               Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гасник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репбу- 

лике Српске, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 
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број 15/17) и члана 161. и 167. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 

пштина општине Прњавор на 13. сједници, одржној 

15.12.2017. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 

ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА 

„РАДУЛОВАЦ“ 

 

1. Скупштина општине Прњавор именује 

Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана 

„Радуловац“ (у даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Олег Хумењук, дипл.инж.грађевине, 

2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 

3) Радоје Дебељак, дипл.просторни планер, 

4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електроте- 

хнике, 

5) Синиша Новић, дипл.инжењер архитектуре. 

2. Замјенски члан за именоване чланове из та- 

чке 1. је Сандра Лекић, дипломирани инжењер архи- 

тектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 

израде Регулационог плана „Радуловац“, вођења ја- 

вне расправе и усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду Регулационог плана 

„Радуловац“ и заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских 

рјешења, усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашености документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 

другим прописима заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не до- 

несе Регулациони  план „Радуловац“. 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у 

складу са Одлуком о накнадама одборницима и чла- 

новима радних тијела Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и 

31/16). 

                               

Број: 01-111-64/17                              Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавoр 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) 

и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 

општине Прњавор је, на 13. сједници одржаној 15.12. 

2017. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Етичког одбора 

 

1. Ана Војводић, разрјешава се дужности чла- 

на Етичког одбора.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-65/17                               Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавoр 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) 

и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 

општине Прњавор је, на 13. сједници одржаној 

15.12.2017. године, донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о избору члана Етичког одбора 

 

1. Славиша Милинчић, одборник Скупштине 

општине, бира се за члана Етичког одбора Ску- 

пштине општине. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-66/17                               Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након 

разматрања Информације о стању цивилне заштите у 

систему заштите и спасавања општине Прњавор, 

Скупштина општине Прњавор, на 13. сједници одржа- 

нoj дана 15.12.2017. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-204/17                           Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разма- 

трања Информације о остваривању права породица 

погинулих и несталих бораца, ратних војних инва-  
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лида, бораца и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 13. сје- 

дници одржанoj дана 15.12.2017. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о остваривању права породица поги- 

нулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, 

бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-205/17                            Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након 

разматрања Информације о остваривању права поро- 

дица погинулих и несталих бораца, ратних војних 

инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 13. сје- 

дници одржанoj дана 15.12.2017. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 

надлежних министарстава, Министарства рада и 

борачко инвалидске заштите и Министарства 

здравља и социјалне заштите, да у сарадњи са јавним 

здравственим установама, превасходно Универзи- 

тетским клиничким центром у Бањалуци изнађе 

могућност да се рок за остваривање специјалисти- 

чких прегледа, породица погинулих и несталих 

бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних 

жртава рата, скрати на најмању могућу мјеру, а не 

дуже од 30 дана. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-205-1/17                         Предсједник 

Датум: 15.12.2017. године          Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана  5. став 3. Закона о пра- 

зницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 43/07) и члана 67. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), Начелник општине Прњавор 

доноси 

                             

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о раду у дане републичких 

празника 

 

Члан 1. 

У Одлуци о раду у дане републичких пра- 

зника („Службени гласник општине Прњавор“, број 

31/11, 14/15, 29/16, 30/16, 31/16, 12/17, 13/17) у члану 

2. став (2) се  брише. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1- 022-192/17                           Начелник 

Датум: 15.12.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

554 
 

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 и 32/17), Начелник општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о измјени Правилника о додјели студентске награде 

најбољим студентима са подручја општине Прњавор  

 

Члан 1.  

 У Правилнику о додјели студентске награде 

најбољим студентима са подручја општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 26/17), 

члан 2. мијења се и гласи „Средства за студентске 

награде најбољим студентима у износу од 15.000,00 

КМ обезбијеђена су у буџету општине Прњавор, при 

Одјељењу за локални економски развој и друштвене 

дјелатности“.  

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном доно- 

шењаа објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-188/17                             Начелник 

Датум: 07.12.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

555 
 

На основу члана 8. став 3. Одлуке о усло- 

вима и начину организације јавног превоза лица и 

ствари у друмском саобраћају на подручју општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 31/17),  Начелник општине Прњавор,  доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину додјеле линија и регистрацији редова 

вожње 

 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се начин до- 
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дјеле линија и регистрацији редова вожње примје- 

ном поступака јавне набавке, у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14). 
 

Члан 2. 

 Процедура јавне набавке проводи се примје- 

ном поступка јавне набавке који одговара укупној 

вриједности уговора, који се додјељују у уговореном 

периоду.   
 

Члан 3.  

 Покретање, ток и окончање поступка јавне 

набавке, врши се у складу са Правилником о јавним 

набавкама општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 7/15). 

  

Члан 4. 

 Регистрацију редова вожње врши Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције након 

окончања поступка јавне набавке и закључења 

уговора. 

 

Члан 5.  

 Измјене и допуне овог правилника врше се 

на начин и по поступку за његово доношење. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о начину додјеле линија и реги- 

страција редова вожње („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 9/10). 
 

Члан 7. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-189/17                             Начелник 

Датум: 14.12.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 19. став 5. Закона о превозу 

у друмском саобраћају Републике Српске („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 47/17) и чла- 

на 8. став 2. Одлуке о условима и начину организа- 

ције јавног превоза лица и ствари у друмском саобра- 

ћају на подручју општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 31/17), Начелник 

општине Прњавор,  доноси 
 

ПРАВИЛНИК 

о усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији 

редова вожње 
 

Члан 1. 

 (1) Овим правилником прописује се начин и 

поступак усклађивања, овјере, евидентирања и реги- 

страције редова вожње на општинским линијама 

приградског превоза на подручју општине Прњавор. 

 (2) Правилник се односи на редове вожње 

који се усклађују и региструју код Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције (у даљем  

 

тексту: надлежно одјељење). 

 
Члан 2. 

 У смислу овог правилника поједини изрази 

имају слиједеће значење: 

а) „Превозник“ је предузеће или самостални 

превозник који врши или је изабран да врши превоз 

на линији приградског саобраћаја и који испуњава 

услове из члана 6. и члана 9. Закона о превозу у дру- 

мском саобраћају Републике Српске. 

б) „Ред вожње“ је исправа којом се утврђују 

елементи за обављање линијског приградског саобра- 

ћаја, који садржи: назив превозника или више њих 

ако је ред  вожње у кооперацији; врсту и број линије 

из регистра општинских линија; декларисан ред во- 

жње; релацију на којој се врши превоз; редослијед 

станица и стајалишта са међусобним удаљеностима и 

временима у поласку и повратку; раздобље у коме се 

врши превоз, рок важења реда вожње; режим одржа- 

вања по данима и периодима године; овјеру и потпис 

одговорног лица. 

в) Ред вожње може бити декларисан као: 

1. „стари ред вожње“ је регистровани ред 

вожње у текућем регистрационом периоду,  који је 

овјерен од надлежног одјељења, 

2. „стари ред вожље са промјеном“ је ред во- 

жње на коме су извршене промјене: промјена назива 

превозника (кооперанта, смањење броја полазака, 

брисање станица или стајалишта скраћење рела- ције 

највише до 10%, 

3. „нови ред вожње“ је сваки предложени 

ред вожње на који су унесена нова стајалишта и нова 

времена полазка и повратка без обзира да ли се ради 

о старим или новим релацијама, односно линијама,  

4. „ред вожње овјерен по рјешењу надлежног 

одјељења“ је ред вожње чија је важност одређена у 

издатом рјешењу,  

5. „сагласност корисника услуга“ је писмени 

овјерен доказ да превозник, са предложеним редом 

вожње задовољава потребе већине корисника на 

одређеној линији и потребна је за све редове вожње 

без обзира на декларацију (мјесна заједница, школа и 

предузећа), 

6. „заједничка стајалишта“ су стајалишта која 

се налазе на дијелу трасе гдје се спајају двије или 

више линија и могу бити унесена у редове вожње за 

сваку линију појединачно, те нису основ за пригова- 

рање при  усаглашавању. 

 
Члан 3.  

 (1) Редови вожње на појединим приградским 

линијама региструју се у склaду са исказаним по- 

требама корисника превоза и интересима прево- 

зника. 

 (2) Потребе корисника превоза из претхо- 

дног става утврђују се у сваком појединачном слу- 

чају, а заинтересовани превозник је дужан прибавити 

писмену сагласност корисника превоза за пријавље- 

ни ред вожње. 

 (3) Потребе корисника превоза може утвр- 

дити и надлежно одјељење уколико оне нису посе- 

бно исказане договором корисника и превозника. 
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Члан 4. 

 (1) Редови вожње морају бити усклађени 

тако да обезбиједе редован и безбиједан превоз лица 

свакодневно, како радним данима тако и у дане 

викенда, државних и вјерских празника усаглашено 

са потребама корисника превоза. 

 (2) Надлежно одјељење утврђује даљинар и 

минимална времена вожње на линијама приградског 

превоза на подручју општине. 

 (3) Промјене даљинара и минималних вре- 

мена вожње из претхдног става могу се вршити само 

на основу рјешења надлежног одјељења, а уз пре- 

тходно прибављено мишљење заинтересованих кори- 

сника превоза. 

 

Члан 5.  

 Приједлоге редова вожње утврђене у складу 

са чланом 3. и чланом 4. овог правилника, надлежно 

одјељење усклађује по поступку прописанoм овим 

правилником. 

 

Члан 6. 

Усклађени редови вожње у приградском сао- 

браћају региструју се сваке године за регистрациони 

период од 1. јуна текуће године до 31. маја наредне 

године. 

 

Члан 7. 

Приједлози редова вожње који се достављају  

морају садржавати елементе прописане овим пра- 

вилником, Одлуком о условима и начину органи- 

зације јавног превоза лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Прњавор и Законом 

о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, 

а у супротом се неће узимати у разматрање, као ни 

редови вожње са битним грешкама, неправилно 

декларисани и који нису благовремено достављени. 

 

Члан 8. 

 Надлежно одјељење сваке године до 1. фе- 

бруара обавјештава превознике и кориснике услуга 

превоза о поступку усклађивања редова вожње. 

 

Члан 9. 

 Превозници сваке године до 1. марта обавје- 

штавају надлежно одјељење да су заинтересовани за 

усклађивање и регистрацију редова вожње општи- 

нских линија приградског превоза из регистра истих. 

 

Члан 10. 

 (1) Утврђене редове вожње усаглашене са 

потребама корисника превоза превозници достављају 

на усклађивање надлежном одјељењу до 1. априла за 

текућу годину у потребном броју примјерака. 

 (2) Уз захтјев превозник је дужан доставити: 

1) извод из лиценце превозника,  

2) извод из лиценце возила, 

3) кооперантски уговор (ако је ред вожње у 

кооперацији), 

4) сагласности корисника (мјесних заједни- 

ца, школа и предузећа) кроз чије подручје линија 

пролази, 

5) доказ о измиреним пореским обавезама, 

6) списак регистрованих редова вожње међу- 

народних, републичких регионалних линија, 

7) ред вожње у четири примјерка, 

8) цјеновник појединачних и мјесечних кара- 

та у четири примјерка. 

 

Члан 11. 

 (1) Уколико оцијени да нема потребе за 

усклађивањем редова вожње у наредном регистра- 

ционом периоду, надлежно одјељење може да 

продужи рок важења регистрованих редова вожње за 

наредни регистрциони период без поступка ускла- 

ђивања, а о чему ће превозници бити писмено 

обавијештени  до 1.фебруара текуће године. 

 (2) Превозници су дужни уз захтјев и редове 

вожње за које траже продужење рока важења у 

наредном регистрационом периоду доставити докуме- 

нтацију у складу са чланом 10. овог правилника, а до 

1. априла текуће године. 

 

Члан 12. 

 (1) Поступак усклађивања редова вожње 

води комисија чије чланове прије почетка поступка 

именује начелник надлежног одјељења, а из реда 

запослених у одјељењу. 

 (2) Комисија из претходног става овлаштена 

је да доноси и спроводи одлуке у складу са 

одредбама овог правилника у току усклађивања. 

 

Члан 13.  

 (1) Усклађивање редова вожње врши се за 

нове редове вожње уколико се пријаве два или више 

превозника на исти ред вожње. 

(2) Прије отпочињања поступка усклађивања 

комисија утврђује капацитете превозника у односу 

на број пријављених редова вожње општинских ли- 

нија, те списак редова вожње осталих линија међу- 

народних, републичких и регионалних на основу 

кога се утврђују расположиви капацитети. 

 

Члан 14.  

(1) Усклађивање редова вожње врши се на 

сљедећи начин: 

1) представници  превозника  предају  своја  

овлашћења и доказују идентитет, 

2) врши се прво читање приједлога редова 

вожње и евидентирање приговора, 

3) обвља се међусобно договарање заинтере- 

сованих превозника о датим приговорима на прије- 

длог редова вожње, 

4) врши се друго читање измијењених прије- 

длога редова вожње и утврђују усклађени редови 

вожње. 

(2) У току састанка на приједлоге редова во- 

жње стављају се ознаке које имају слиједеће зна- 

чење. 

УС – усклађен, односно евидентиран по 

стaром реду вожње, 

 УП – усклађен по приједлогу, 

 УИП – усклађен по измијењеном приједлогу, 

 О – одустао од приједлога, 

 Р – резерисано за договор, 

 К – комисија. 
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Члан 15. 

 Овлаштени представници превозника могу 

стављати приговоре на приједлоге старих редова 

вожње са промјеном и нових редова вожње и то само 

старим редовима вожње без промјена по којима 

саобраћају и за које имају сагласност корисника, а 

који су овјерени од надлежног одјељења за текући 

регистрациони период. 
 

Члан 16. 

 У поступку усклађивања редова вожње не 

може се оспоравати приједлог реда вожње на линији 

ако је вријеме поласка утврђено у приједлогу реда 

вожње ван следећег временског размака најмање 29 

минута прије и најмање 24 минута послије времена 

поласка регистрованог реда вожње. 
 

Члан 17. 

 Уколико два или више превозника најаве 

редове вожње на истој линији у приближно исто 

вријеме, могу да се договоре тако што ће сви 

прихватити приједлог реда вожње једног превозника 

или ће од својих приједлога сачинити један ред 

вожње који не смије одступати од приједлога на 

основу којих је сачињен. 
 

Члан 18. 

 (1) Ако се превозници међусобно не усагла- 
се, те се нису обезбиједиле потребе корисника 

превоза на одређеним линијама приградског превоза 

надлежно одјељење може рјешењем утврдити ред во- 

жње по коме ће се обавити превоз на тим линијама. 

 (2) Редови вожње из претходног става биће 

на снази до ступања на снагу редова вожње са 

наредног редовног усаглашавања. 
 

Члан 19. 

(1) Усклађене редове вожње на захтјев 

превозника региструје надлежно одјељење уписом у 

регистар редова вожње у року од 8 дана од дана 

достављања захтјева за регистрацију на обрасцу 

регистра редова вожње, који је саставни дио овог 

Правилника (Прилог број 1). 

 (2) Уз захтјев за регистрацију превозник је 

дужан да достави потребан број примјерака ускла- 

ђених редова вожње. 
 

Члан 20. 

(1) Ред вожње се региструје на име прево-  

зника који ће по истом вршити превоз. 

 (2) Превозник је дужан да се придржава 

објављеног и регистрованог реда вожње. 

 (3) У свим случајевима обуставе превоза, 

превозник је дужан преко средстава јавног инфо- 

рмисања обавијестити кориснике превоза и ангажује 

се на предузимању потребних мјера за успостављање 

превоза у што краћем року. 

(4) Превозник је дужан писменим путем 

обавијестити и надлежно одјељење о свим обуста- 

вама превоза у току истог дана којег је наступила 

обустава превоза. 
 

Члан 21. 

 (1) Евидентирање редова вожње врши се на 

основу поднесеног захтјева превозника до 1. априла 

текуће године уз прилагање сљедеће документације: 

1) извод из лиценце превозника,  

2) извод из лиценце возила, 

3) кооперантски уговор (ако је ред вожње у 

кооперацији), 

4) сагласности корисника (мјесних заједни- 

ца, школа и предузећа) кроз чије подручје линија 

пролази, 

5) доказ о измиреним пореским обавезама, 

6) списак регистрованих редова вожње међу- 

народних, републичких регионалних линија, 

7) ред вожње у четири примјерка, 

8) цјеновник појединачних и мјесечних кара- 

та у четири примјерка. 
 

Члан 22. 

 Измјене и допуне овог правилника врше се 

на начин и по поступу за његово доношење. 
 

Члан 23. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о усклађивању, овјери и реги- 

страцији редова вожње („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 9/10 и 10/12). 
 

Члан 24. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-190/17                            Начелник 

Датум: 14.12.2017. године             Дарко Томаш, с.р.

 

ПРИЛОГ БРОЈ 1. 

ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА РЕДОВА ВОЖЊЕ 
 

Р/б Датум 

уписа 

ЛИНИЈА 

(полазна, 

успутна и 

крајња) 

Фирма и сједиште 

превозника, односно име, 

презиме и пребивалиште 
самосталног привредника 

РЕД ВОЖЊЕ   Примједба Податке 

уписао 

(потпис) 
Усклађен 

(датум) 

Достављен 

за упис 

(датум) 

Брисан из ре- 
гистра (датум и 

број  рјешења) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 21. став 2. Закона о зашти- 

ти лица која пријављују корупцију („Службени 

гласник Републике Српске“ број 62/17) и чланова 67. 

и 88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 15/17), начелник 

општине 06.12.2017. године доноси  

 
У П У Т С Т В О 

о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу 

заштите лица која пријављују корупцију у 

Општинској управи општине Прњавор 

 
1. Овим упутством регулишу се питања по- 

дношења и примања пријаве корупције, поступање 

са пријавом корупције, заштита права пријавиоца 

корупције, права и обавезе начелника општине и 

запослених у Општинској управи општине Прњавор 

(у даљем тексту: општинска управа), у вези са 

пријавом корупције и друга питања која су од значаја 

за пријаву корупције и заштиту права пријавиоца 

корупције у општинској управи. 

2. Пријава корупције је у складу са Законом 

о заштити лица која пријављују корупцију (у даљем 

тексту: Закон), писмено или усмено обавјештење 

које садржи податке о чињењу или нечињењу 

начелника општине или лица запослених у општи- 

нској управи, злоупотребом службених овлашћења 

или службеног положаја у приватне сврхе, с циљем 

стицања противправне имовинске користи или било 

које друге користи за себе или другог. 

3. Пријава корупције може да има форму 

писменог или усменог обавјештења. 

4. Пријава може да се поднесе: 

4.1. путем редовне поште на адресу 

општинске управе, 

4.2. путем електронске поште на службену 

мејл адресу општинске управе, 

4.3. у сандуче за пријаву корупције, које се 

налази у просторијама општинске управе, 

4.4. усмено на записник код овлашћеног 

лица у општинској управи. 

5. Пријава корупције садржи: 

5.1. опис чињења или нечињења које предста- 

вља корупцију, 

5.2. чињенице и околности на основу којих 

пријавилац сумња да је покушана или извршена 

корупција у општинској управи, 

5.3. податке о пријавиоцу. 

6. Пријава садржи и податке о запосленом у 

општинској управи за ког постоји сумња да је извр- 

шио корупцију уколико пријавилац има информације 

о томе у моменту подношења пријаве. 

7. Уз пријаву, пријавилац доставља и мате- 

ријалне доказе из којих произилази сумња да је 

покушана или извршена корупција у општинској 

управи уколико је у посједу таквих доказа. 

8. На коверти којом се доставља пријава 

корупције пријавилац означава да се односи на 

пријаву корупције да не би била отварана заједно са  

редовном поштом. 

9. Сви запослени у општинској управи треба 

да, уколико дођу у посјед пријаве корупције, пре- 

дузму мјере да се обезбиједи заштита личних пода- 

така и анонимност пријавиоца, да се нико други не 

може упознати са садржином пријаве и да се пријава 

достави шефу Кабинета начелника. 

10. Подаци о идентитету подносиоца пријаве 

чувају се у строгој тајности, осим ако је сам прија- 

вилац изричито дозволио откривање података о свом 

идентитету. 

11. Пријемна пошта код које је на коверти 

или омоту назначено да се односи на пријаву 

корупције не смије се отварати јер се не протоко- 

лише као редовна пошта. 

12. Пошту из тачке 11. овог упутства 

неопходно је, без одгађања, доставити шефу Каби- 

нета начелника, уз третман повјерљиве поште. 

13. Уколико је пријава предата на протокол 

непосредно, без коверте или омота, те запослени у 

општинској управи утврди да је ријеч о пријави 

корупције тек увидом у пријаву приликом протоко- 

лисања, неопходно је да поднесену пријаву без 

одгађања достави шефу Кабинета начелника, уз слу- 

жбену забиљешку у којој ће навести на који начин је 

пријава поднесена и ко је упознат са садржајем 

пошиљке. 

14. Ако на коверти или омоту није означено 

да се пошиљка односи на пријаву корупције, те 

запослени у општинској управи то утврди тек након 

отварања коверте или омота, неопходно је да коверту 

затвори и без одгађања достави шефу Кабинета 

начелника, уз службену забиљешку у којој ће наве- 

сти ко је пошту отварао и ко је упознат са садржајем 

пошиљке. 

15. Сандуче за пријаву корупције налази се у 

просторијама општинске управе, у дијелу који није 

покривен надзорним камерама и који је доступан 

свим запосленим у општинској управи и странкама 

које најављено долазе у општинску управу. 

16. Сандуче за пријаву корупције отварају 

заједно шеф Кабинета начелника и шеф Одсјека за 

послове писарнице (шалтер сале) и мјесних канце- 

ларија (у даљем тексту: шеф Одсјека). 

17. Пријаву у форми усменог обавјештења 

пријавилац подноси усмено на записник код неког од 

општинских службеника у Одсјеку за послове писа- 

рнице (шалтер сале) и мјесних канцеларија (у даљем 

тексту: Одсјек). 

18. Записник из тачке 17. овог упутства сачи- 

њава се у два примјерка, и то један се предаје при- 

јавиоцу, а други се доставља шефу Кабинета наче- 

лника уз третман повјерљиве поште. 

19. Приликом сачињавања записника о прија- 

ви корупције општински службеник из тачке 17. овог 

упутства упознаје подносиоца пријаве са одредбама 

Закона о врстама пријава, да би утврдио да ли се 

пријава односи на сумњу на корупцију у општинској 

управи или у неком другом субјекту. 

20. Ако општински службеник утврди да се 

пријава односи на сумњу на корупцију у неком 

другом субјекту, а не у општинској управи, упознаће 

пријавиоца са тим да се таква пријава подноси 



42                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 33                            18.12.2017. 
 

субјекту у вези са чијим радом постоји сумња да је 

покушана или извршена корупција, односно у вези са 

чијим радом постоји сумња да је дошло до угро- 

жавања или повреде права пријавиоца корупције. 

21. У записник о пријави корупције уносе се: 

21.1. пословни број и датум сачињавања за- 

писника, 

21.2. подаци о пријавиоцу и начин утврђива- 

ња идентитета пријавиоца, 

21.3. упознавање пријавиоца корупције са 

одредбама Закона о: 

 - врстама пријава корупције, 

 - садржају пријаве, 

- врстама заштите пријавиоца корупције и 

његовом праву да изабере врсту заштите; 

 21.4. изјава пријавиоца којом: 

- описује чињење или нечињење које пре- 

дставља корупцију, 

- наводи чињенице и околности на основу 

којих пријавилац сумња да је покушана или изврше- 

на корупција у општинској управи и  

 - даје податке о запосленом у општинској 

управи за ког постоји сумња да је извршио корупцију 

ако пријавилац има информације о томе у моменту 

подношења пријаве, 

 21.5. побројавање и опис доказа које прија- 

вилац подноси уз пријаву корупције. 

22. Пријава корупције у смислу члана 12. 

Уредбе о канцеларијском пословању републичких 

органа управе (“Службени гласник Републике Ср- 

пске”, бр. 1/04 и 13/07) представља службену тајну, 

протоколише се као посебан предмет са сопственим 

пословним бројем и означава се ознаком – повје- 

рљиво. 

23. Шеф Кабинета начелника доставља при- 

јаве корупције у рад општинским службеницима ра- 

споређеним у Одсјеку. 

24. Ако шеф Кабинета начелника из било 

којег разлога није у могућности да извршава права и 

обавезе које произлазе из овог упутства, начелник 

општине доноси рјешење којим овлашћује другог 

запосленог из општинске управе да извршава права и 

обавезе шефа Кабинета начелника. 

25. О запримљеним пријавама корупције и 

по њима формираним предметима општински слу- 

жбеници из тачке 23.овог упутства воде посебну 

интерну књигу. 

26. Ако се пријава корупције односи на ше- 

фа Кабинета начелника, пријава се доставља непо- 

средно начелнику, који ће одредити општинског 

службеника који ће по пријави поступати. 

27. Ако се пријава корупције односи на не- 

ког од општинских службеника из тачке 23. овог 

упутства, шеф Кабинета начелника треба да обе- 

збиједи да општински службеник не поступа по пре- 

дмету формираном по тој пријави. 

28. Општински службеник задужен предме- 

том формираним по пријави корупције испитује да 

ли је пријава потпуна. 

29. Ако пријава није потпуна, пријавилац се 

позива да је допуни у примјереном року, уз упо- 

зорење да ће у супротном пријава бити одбачена као 

непотпуна. 

30. Ако пријава буде одбачена као непо- 

тпуна, пријавилац може накнадно поднијети нову 

пријаву са свим обавезним елементима само ако је 

ријеч о новим доказима који нису били познати у 

вријеме подношења пријаве из т. 5, 28. и 29. овог 

упутства. 

31. Ако пријавилац у пријави није навео 

личне податке, предмет формиран по таквој пријави 

архивира се, уз службену забиљешку да се по при- 

јави није могло поступати из разлога непотпуности. 

32. Општински службеник задужен предме- 

том формираним по пријави корупције испитује осно- 

ваност навода у пријави и доставља је на изјашњење 

запосленом у општинској управи за којег је у пријави 

изнесена сумња да је извршио корупцију, уз оста- 

вљање примјереног рока. 

33. Пријава се доставља писменим путем, уз 

обезбјеђење заштите тајности личних података прија- 

виоца корупције. 

34. Од пријавиоца могу да се траже додатни 

подаци и евентуални докази о наводима у пријави 

које он доставља општинској управи ако их посје- 

дује. 

35. Општински службеник који је задужен 

предметом формираним по пријави корупције и по 

службеној дужности прикупља што више података и 

доказа који ће му помоћи у испитивању навода из 

пријаве. 

36. Општински службеник који је задужен 

предметом формираним по пријави корупције, након 

што испита основаност навода у пријави, о томе 

сачињава извјештај у писаној форми, који доставља 

шефу Одсјека. 

37. Извјештај из тачке 36. овог упутства са- 

држи и нацрт одлуке за поступање по пријави 

корупције. 

38. Шеф Одсјека сачињава у писаној форми 

коначан извјештај и приједлог одлуке за поступање 

по пријави корупције и доставља га шефу Кабинета 

начелника на сагласност. 

39. Ако шеф Одсјека није у могућности да 

извршава права и обавезе које произлазе из овог 

упутства, начелник општине доноси рјешење којим 

овлашћује другог запосленог у општинској управи да 

извршава та права и обавезе шефа Одсјека. 

40. Приједлог из тачке 38. овог упутства 

садржи: 

40.01.  одбацивање пријаве као непотпуне, 

40.02.  одбацивање пријаве као неосноване, 

40.03. прослеђивање пријаве надлежном орга- 

ну, 

40.04. предузимање мјера и активности за 

отклањање акта, чињења или нечињења које је утвр- 

ђено као штетна посљедица којом је повријеђено или 

угрожено право пријавиоца корупције или са њима 

повезаних лица, 

40.05. Предузимање мјера и активности за 

обезбјеђење заштите и остварење права пријавиоца 

корупције или са њим повезаних лица, 

40.06. Предузимање мјера и активности за 

утврђивање дисциплинске и материјалне одгово- 

рности запосленог у општинској управи за којег 

постоје основи сумње да је извршио корупцију. 
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41. Приједлог одлуке из тачке 38. овог упу- 

тства садржи образложење. 

            42. Начелник одлучује о поступању по при- 

јави корупције након што заприми извјештај и 

приједлог одлуке из тачке 38. овог упутства на које је 

сагласност дао шеф Кабинета начелника. 

43. Изузетно, уколико се пријава корупције 

односи на начелника, шеф Кабинета начелника одлу- 

чује о поступању по пријави корупције након што 

заприми извјештај и приједлог одлуке из тачке 38. 

овог упутства. 

44. Коначна одлука или обавјештење о исхо- 

ду поступка по пријави корупције доставља се подно- 

сиоцу пријаве у року од осам дана од дана окончања 

поступка по тој пријави. 

45. Ово упутство ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику општи- 

не Прњавор”. 

 

Број: 01/1-022-187/17                            Начелник 

Датум: 06.12.2017. године             Дарко Томаш, 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 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 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 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 

зерве 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 дозна- 

чити удружењу СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор, за 

измирење обавеза из 2016. и 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: 01/1-431-17/17                             Начелник 

Датум: 01.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

559 
 

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 5.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за одржавање Фе- 

стивала националних мањина „Мала Европа“ 

Прњавор у износу од 5.000,00 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 - Средства за одржавање Фестивала 

националних мањина „Мала Европа“ Прњавор, која 

ће се дозначити Савезу националних мањина општи- 

не Прњавор, на име трошкова организације VIII 

фестивала националних мањина општине 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: 01/1-401-319/17                           Начелник 

Датум: 03.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

560 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

ћи у износу од 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 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 Јанковић Са- 

њи, из Прњавора, на име трошкова студирања у 

тешкој материјалној ситуацији. 

 

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: 01/1-532-265/17                             Начелник 

Датум: 06.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

561 
 

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 борачко-инвалидску заштиту у 

износу од  1.800,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.800,00 KM утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 1.800,00 КМ (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 – Борачка организација општине 

Прњавор – буџетска резерва, која ће се додјелити 

Борачкој организацији општине Прњавор, на име 

трошкова уређења просторија Борачке организације. 

 

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: 01/1-434-177/17                           Начелник 

Датум: 06.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

562 
 

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 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 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима 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 сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће се 
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дозначити Удружењу дијабетичара регије Бања Лука 

на име трошкова обиљежавања Свјетског дана дија- 

бетеса. 
 

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: 01/1-434-179/17                           Начелник 

Датум: 07.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

563 
 

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 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 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој 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 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити Градском културно умјетничком друштву „ПРО- 

НИЈА“ из Прњавора, на име трошкова обиљежавања 

шест година рада Друштва. 
 

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: 01/1-431-19/17                              Начелник 

Датум: 07.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 

564 
 

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 борачко-инвалидску заштиту у 

износу од  1.635,90 КМ.  

 

II 

Износ од 1.635,90 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.635,90 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 1.635,90 КМ (органи- 

зациона 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 – Борачка организација општине 

Прњавор – буџетска резерва, која ће се додијелити 

Борачкој организацији општине Прњавор, за неизми- 

рене обавезе поводом организације 11. купа у спо- 

ртском риболову ратних војних инвалида Републике 

Српске и Србије.  

 

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: 01/1-434-153/17                          Начелник 

Датум: 07.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

565 
 

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  
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резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Јавна установа Центар за културу Прњавор 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 412700 – Расходи за стручне услуге 

Центра за културу у износу од 3.000,00 КМ  

(организациона јединица број 08180011 – Јавна 

установа Центар за културу Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, a ради обезбјеђења средстава на 

позицији 412700 – Расходи за стручне услуге Центра 

за културу, која ће се дозначити  Јавној установи 

Центар за културу Прњавор, за трошкове органи- 

зације „стенд ап шоуа“ у изведби Николе Ђуричка из 

Београда. 

 

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: 01/1-431-20/17                             Начелник 

Датум: 07.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

566 
 

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 1.300,00 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 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

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 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, за измирење обавеза пово- 

дом организације Првог меморијалног турнира „Си- 

ниша Пеулић“, одржаног 09. и 10. септембра 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: 01/1-434-163/17                           Начелник 

Датум: 13.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

567 
 

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 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 Врховац 

Бранки, из Шаринаца, на име тешке материјалне ситу- 
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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: 01/1-532-279/17                           Начелник 

Датум: 13.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

568 
 

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 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.500,00 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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Драгојевић 

Синиши, из Хрваћана, ратном војном инвалиду VI 

категорије, за финансирање дијела трошкова набавке 

машина за пољопривредну производњу.  

 

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: 01/1-532-317/17                            Начелник 

Датум: 13.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

569 
 

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 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Јакшић Миле- 

ни, 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: 01/1-532-163/17                           Начелник 

Датум: 13.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

570 
 

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- 
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ницу 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 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 Панчић 

Драгани, из Поповића, за набавку уџбеника за дијете 

услед 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: 01/1-532-276/17                            Начелник 

Датум: 13.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

571 
 

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 415200 – Финансирање Кола српских 

сестара Прњавор у износу од 500,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Финансирање Кола српских се- 

стара Прњавор, а која ће се дозначити добротворном 

друштву „Коло српских сестара“ Прњавор, за суфи- 

нансирање дијела трошкова свечане академије, 

поводом обиљежавања 25 година рада и постојања. 
 

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: 01/1-434-182/17                            Начелник 

Датум: 14.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

572 
 

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 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 ра- 

звој спортау износу од 1.000,00 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 сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска, на 

име трошкова такмичења у Подручној лиги Гра- 

дишка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
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ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-159/17                            Начелник 

Датум: 15.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

573 
 

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 100,00 КМ.  

 

II 

Износ 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 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 100,00 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 средста- 

ва на позицији 487900 – Помоћ основним школама, 

са које ће се одобрити новчана средства  ОШ „МЕ- 

ША СЕЛИМОВИЋ“ Насеобина Лишња, за одлазак 

дјеце тешког имовинског стања у Дјечије позориште 

у Бања Луку.  
 

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: 01/1-434-184/17                            Начелник 

Датум: 15.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

574 
 

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 650,00 КМ.  

 

II 

Износ 650,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

650,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 650,00 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 487900 – Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средства  ОШ „СВЕТИ СА- 

ВА“ Горњи Смртићи, за финансирање трошкова завр- 

шних радова на санацији и адаптацији санитарних 

просторија школе. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-185/17                           Начелник 

Датум: 16.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

575 
 

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 Служба за јавне набавке и заједничке послове у 

износу од 830,70 КМ.  

 

II 

Износ од 830,70 КМ утврђен чланом I овог 

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

830,70 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412900 – Расходи за стручно уса- 

вршавање запослених Општинске управе у изно- 

су од 830,70 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Служба за јавне набавке и заје- 

дничке послове). 

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 412900 – Расходи за стручно уса- 

вршавање запослених Општинске управе, због недо- 

вољно расположивих средстава на наведеној пози- 

цији, према захтјеву. 

 

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: 01/1-401-382/17                            Начелник 

Датум: 16.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

576 
 

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 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 

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 Карановић 

Зорици, из Шибовске, 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: 01/1-532-61/17                             Начелник 

Датум: 23.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

577 
 

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 Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор у износу од 700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 516100 – Набавка посуђа у износу од 

700,00 КМ (организациона јединица број 

00750400 – Јавна установа Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор). 

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 516100 – Набавка посуђа,  која ће се дозна- 

чити Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, на име трошкова набавке посуђа за ново- 

отворени дио вртића. 

 

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: 01/1-434-188/17                             Начелник 

Датум: 24.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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578 
 

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 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- 

ор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење 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 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити Удружењу Пољака и пријатеља „Болеславиец“ 

из Прњавора, на име трошкова одласка на конфе- 

ренцију у Пољску. 

 

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: 01/1-434-189/17                            Начелник 

Датум: 24.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

579 
 

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 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 (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дјелa- 

тности). 

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 – Средства за подстицај и развој 

спорта, а која ће се дозначити Рукометном клубу 

„СЛОГА“ Прњавор, на име трошкова јесењег дијела 

такмичења у Другој лиги 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: 01/1-401-387/17                           Начелник 

Датум: 29.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

580 
 

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  

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационe јединице Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одје- 

љења за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

у укупном износу од 10.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 – Изградња и реконструкција 

објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 

изворишта, чесме и др.) у износу од 10.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750250 – 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство), 
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• на конто 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објката и јавне расвјете у 

износу од 10.000,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 

Број: 01/1-401-381/17                          Начелник 

Датум: 17.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

581 
 

На основу члана 5. став 3. Закона о празници- 

ма Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

времену у угоститељским, трговинским, занатским, 

услужним и другим објектима на подручју општине 

Прњавор /Пречишћени текст/ („Службени гласник 

општине Прњавор“ број: 9/17) и члана 67. и 88. Ста- 

тута 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 

 Други дан Нове године, 02.01.2018. године 

(уторак), могу да раде трговинске и услужне радње, у 

времену од 08,00 до 12,00 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.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-458/17                            Начелник 

Датум: 15.12.2017. године             Дарко Томаш, с.р.

САДРЖАЈ 
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