СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
Скупштина општине Прњавор
Светосавска бр. 10.
Телефон: (051) 660-340
Факс: (051) 663-291
Одговорни уредник: Сретко Аулић
Штампа: Стручна служба СО-е

02. фебруар 2018. године
ПРЊАВОР
Број 3

Година 54.

17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. и 88. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17), Начелник општине Прњавор
доноси
ОДЛУКУ
о начину и поступку додјеле средстава за треће и
свако сљедеће новорођено дијете на подручју
општине Прњавор
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се начин и поступак
додјеле новчаних средстава за рођење трећег и сваког сљедећег новорођеног дјетета на подручју општине Прњавор у текућој години.
Члан 2.
Средства за једнократне новчане помоћи за
рођење трећег и сваког сљедећег дјетета по реду
рођења обезбијеђена су у буџету општине Прњавор,
при Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности на буџетској позицији 416100 –
Једнократне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено дијете.
Члан 3.
(1) Право на додјелу средстава из члана 2.
Одлуке имају мајке са пребивалиштем на подручју
општине Прњавор које у текућој години роде треће,
четврто и свако сљедеће дијете по реду рођења.
(2) У случају да жена у првом породу роди
троје или више дјеце, трећим дјететом ће се сматрати
сва дјеца.
(3) У случају да жена по рођењу првог или
прво двоје дјеце, у сљедећем порођају роди двоје или
више дјеце, сва дјеца рођена у том порођају сматраће
се трећим дјететом.

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

Члан 4.
Средства за рођење трећег и сваког сљедећег
новорођеног дјетета дозначавају се мајкама у једнократном износу и то:
- За рођење трећег дјетета износ од 500,00 КМ,
- За рођење четвртог и сваког сљедећег дјетета
по реду рођења износ од 300,00 КМ.
Члан 5.
(1) Мајке које имају право на средства из
члана 2. Одлуке подносе захтјев на прописаном обрасцу Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности Општинске управе општине Прњавор.
(2) Уз захтјев су дужне приложити доказе:
увјерење о пребивалишту на подручју општине Прњавор, извод из матичне књиге рођених за свако дијете, фотокопију картице текућег рачуна и фотокопију личне карте.
Члан 6.
(1) Одлуку о исплати новчаних средстава
доноси Начелник општине у форми закључка, а на
приједлог Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
(2) Приликом одлучивања о висини расподјеле средстава посебно ће се водити рачуна о тренутној расположивости средстава у буџету општине.
Члан 7.
Захтјеви породица за једнократну новчану
помоћ за треће и свако сљедеће новорођено дијете
који су поднесени, а нису ријешени до 31.12.2017.
године уврстиће се у расподјелу средстава за 2018.
годину, по одредбама из Одлуке о расподјели средстава за треће и свако сљедеће новорођено дијете у
2017. години.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава за треће и свако
сљедеће новорођено дијете у 2017. години („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/17).
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Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-2/18
Датум: 04.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. 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), Начелник општине Прњавор
доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава са буџетске позиције Помоћ
основним школама
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
расподјеле средстава планираних буџетом општине
Прњавор на буџетској позицији 487900 – Помоћ
основним школама, у оквиру организационе јединице 00750150 - Одјељење за локални економски развој
и друштвене дјелатности.
Члан 2.
Право на додјелу средстава из члана 1.
Одлуке има осам основних школа чије је сједиште на
подручју општине Прњавор.
Члан 3.
(1) Приликом одлучивања о висини средстава која ће се дозначавати основним школама са
подручја општине Прњавор посебно ће се водити
рачуна о тренутној расположивости средстава у
буџету општине.
(2) Одлуку о исплати новчаних средстава
доноси Начелник општине у форми закључка, а на
приједлог Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужују се
Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске
позиције „Помоћ основним школама („Службени
гласник општине Прњавор“ број 5/17).
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022- 9/18
Датум: 17.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

02.02.2018.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана члана 20. Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних
мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17), начелник
општине доноси сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинској
управи општине Прњавор на неодређено вријеме (у
даљем тексту: Комисија) именују се:
1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник,
2) Ана Војводић, службеник, члан,
3) Славко Смиљанић, службеник, члан,
4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан,
5) Радојица Ђукић, са листе стручњака,
члан.
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за
попуњавање упражњених радних мјеста службеника
у Општинској управи општине Прњавор на неодређено вријеме, што укључује контролу испуњавања
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима
и сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин одређен Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику
општине листу за избор кандидата са записницима о
предузетим радњама у току изборног поступка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-120-2-1/18
Датум: 25.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 15/17), начелник општине доноси
следеће

02.02.2018.
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РЈЕШЕЊЕ

1. У Другостепену комисију за одабир корисника за Пројекат опоравка од поплава (у даљем
тексту: Комисија) именују се:
1) Горана Милијаш, представник Општинске
управе општине Прњавор, предсједник,
2) Јелена Шушак, представник ЈУ Центар за
социјални рад Прњавор, члан,
3) Милан Вранић, представник мјесних заједница, члан,
4) Бошко Бијелонић, представник НВО (Удружење „Невен“ из Прњавора), члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења
је да рјешава по приговорима изјављеним на резултате прелиминарне листе, обавјештава подносиоце приговора о донесеној одлуци по приговору
писменим путем и да утврди коначну ранг листу
одабраних корисника у року од 7 дана по истеку
жалбеног рока.
У раду Комисије ће учествовати и представници УНДП-а у БиХ и партнерских организација.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-38/18
Датум: 31.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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ПОВЕЉА
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
I - УВОД
Члан 1.
Повеља интерне ревизије општине Прњавор (у
даљем тексту: повеља) поставља оквирна правила,
принципе и поступке дјеловања интерне ревизије у
намјери да се појача одговорност општинске управе
у остварењу дефинисаних циљева локалне заједнице.
Повеља се доноси на основу Оквирне повеље
коју је објавила Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија Републике Српске (у
даљем тексту ЦЈХ), а потписани документ се обавезно доставља ЦЈХ ради евидентирања у одговарајућем регистру.
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о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 91/16), Кодексом професионалне етике за интерне ревизоре у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 24/17) и Упутством за рад интерних
ревизора у јавном сектору Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/17).
III - СВРХА И ЦИЉ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 3.
Сврха интерне ревизије је да врши неопходна
испитивања и оцјењује процесе и активности ради
давања објективних и независних препорука и
савјета, са циљем унапређења пословања општинске
управе и њених институција.
Циљ интерне ревизије је да помогне општинском руководству у ефикасном пружању јавних
услуга и извршавању њихових обавеза, провјеравајући да ли је спровођење управљачких и контролних
механизама одговарајуће у односу на прописе,
интерне акте, уговоре и друга релевантна документа,
ефикасно и ефективно, дајући препоруке и савјете у
вези са активностима које су предмет ревизије.
IV - НЕЗАВИСНОСТ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 4.
У општини Прњавор је успостављена Јединица за интерну ревизију коју чине: руководилац
јединице за интерну ревизију и интерни ревизор.
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 34/17) јасно и детаљно су утврђене
дужности, одговорности и квалификације руководиоца јединице за интерну ревизију и интерног ревизора.

II - ОПШТИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 5.
Општинско руководство треба да пружи пуну
подршку интерној ревизији како би се осигурао
висок ниво квалитета рада интерне ревизије и примјена правила ЦЈХ.
У појединим случајевима, начелник општине
може, због повећаног обима посла или пружања
додатне стручне помоћи из одређене области, ангажовати спољног консултанта, чији ниво општих
услова мора бити најмање на нивоу које испуњава
интерни ревизор општине.

Члан 2.
Интерна ревизија представља независну, објективну и консултантску активност чији је циљ додавање вриједности и унапређење квалитета пословања
организације.
Интерна ревизија помаже организацији да
оствари постављене циљеве, дајући одговорајуће
препоруке и савјете чија примјена побољшава ефикасност управљања ризиком, контролама и процесом
руковођења организацијом.
Интерна ревизија се обавља у складу са Законом

Члан 6.
Функционална независност интерног ревизора
успоставља се независним планирањем, спровођењем и извјештавањем о обављеним интерним ревизијама у складу са стандардима професије, а извјештаје интерни ревизор подноси директно начелнику
општине.
Интерни ревизор је независан у свом раду,
стога се интерном ревизору не може додијелити
обављање било које друге функције или активности,
осим активности интерне ревизије.
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То подразумјева да интерни ревизор не преузима управљачке задатке руководства општине и
нема директне одговорности за процесе које
ревидира, не уводи и не развија процедуре, не
припрема податке, не учествује у раду комисија и
није дио активности коју ревидира.
Члан 7.
Интерни ревизор може учествовати у развоју
политика, система и процедура у општини искључиво савјетодавно, у складу са препорукама и смјерницама добијених од ЦЈХ и у складу са планом
активности интерне ревизије.
Интерни ревизор не може бити отпуштен или
премјештен на друго радно мјесто због изношења
чињеница и давања одређених препорука.
За сваку ревизију коју обавља интерни ревизор
је обавезан да даје изјаву о потенцијалном сукобу
интереса и није му дозвољено да обавља послове
интерне ревизије уколико је у последње три године
био на позицији руководиоца/шефа било које
организационе јединице корисника буџета општине,
укључујући све друге околности које доводе до
сукоба, у складу са релевантним прописима.
V - УЛОГА И ДЈЕЛОКРУГ РАДА ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ
Члан 8.
Дјелокруг рада интерног ревизора произлази
из одредби закона, правилника, међународних стандарда интерне ревизије, приручника за интерну
ревизију и других правила којима је детаљно уређено
обављање интерне ревизије.
Интерни ревизор укључује овлашћења за обављање интерне ревизије свих процеса, процедура,
програма и активности корисника буџета општине и
не може бити ограничаван у обављању послова.
Члан 9.
Начелник општине има искључиво овлашћење
да иницира посебне задатке интерне ревизије у
складу са Законом о систему интерних финансијских
контрола који нису обухваћени годишњим планом
интерне ревизије.
Интерни ревизор се бави и савјетодавним/
консултантским пословима који се извршавају према
посебном захтјеву начелника општине или другог
лица које он овласти.
Мишљење, препоруке, скретање пажње или
друге сугестије из дјелокруга савјетодавних активности дају се усмено или у писаној форми са
намјером да помогну руководству у управљању
ризицима у конкретним ситуацијама, како би се негативни ефекти доношења одлука свели на минимум.
Члан 10.
Интерни ревизор има потпуно, слободно и
неограничено право приступа руководиоцима, запосленима, средствима, свим информацијама – укључујући и повјерљиве, као и цјелокупној документацији, подацима, прегледима, мишљењима и евиде-
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нцијама потребним за спровођење интерне ревизије
корисника буџета општине.
Интерни ревизор је искључиво надлежан за
обављање послова ревизије и не може их преносити
на друге особе или организационе јединице општине.
Уколико се укаже потреба начелник је обавезан да на приједлог интерног ревизора ангажује
експерте чија су посебна знања и вјештине потребна
за обављање појединих поступака интерне ревизију у
складу са законом.
Члан 11.
Интерни ревизор је дужан да чува тајност
података и информација којима располаже током
обављања интерне ревизије, поштујући њихов одобрен ниво повјерљивости.
Интерни ревизор нема одговорност за успостављање и функционисање адекватног и ефикасног
финансијског управљања и система контрола, јер је
за то одговорно руководство општине.
За успостављање и обезбјеђивање услова за
адекватно функционисање и испуњење стварне
независности рада интерног ревизора у складу са
законом и одредбама ове повеље, одговоран је
начелник општине.
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 12.
Прије почетка спровођења планиране ревизије
ревидираној јединици се доставља писмо најаве ради
припреме потребне документације, у циљу што дјелотворнијег и бржег обављања ревизије.
Интерни ревизор започиње ревизију уводним
састанком са руководством ревидиране јединице, а
ревизија се наставља утврђивањем, анализирањем,
процјењивањем и документовањем релевантних података и информација, довољних за давање стручног
мишљења о постављеним циљевима ревизије.
Након обављене ревизије и усаглашавања
ставова на завршном састанку, интерни ревизор
саставља извјештај, на који се могу дати примједбе,
уз прилагање одговарајућих доказа.
Руководилац ревидиране јединице одлучује на
који начин ће се поступити по препорукама из извјештаја ревизије и предузети активности за реализацију препорука.
VII - НЕПРАВИЛНОСТИ И СУМЊЕ НА ПРЕВАРУ
Члан 13.
У случају да интерни ревизор у току обављања
ревизије утврди неправилности или сумњу на превару, о томе обавјештава начелника општине, у чијој
је надлежности даље поступање према надлежним
органима.
Професионалност, стручност и дужна пажња
интерног ревизора не значи способност откривања
неправилности које упућују на превару. Од интерног
ревизора се не очекује исти ниво стручности као
лице чија је примарна обавеза откривање и истраживање преваре.
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VIII - САРАДЊА СА ЦЕНТРАЛНОМ ЈЕДИНИЦОМ
ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И ЕКСТЕРНОМ
РЕВИЗИЈОМ
Члан 14.
Интерни ревизор је обавезан да сарађује са:
- Централном јединицом за хармонизацију
Министарства финансија РС у циљу добијања свих
потребних смјерница, методолошких упутстава и
примјене заједничких критеријума за организацију и
поступање интерне ревизије у јавном сектору у складу са законом и општеприхваћеним стандардима;
- Главном службом за ревизију јавног сектора
Републике Српске ради обезбјеђења података и избјегавања дуплирања активности, у циљу остваривања
максималне ефикасности интерне и екстерне ревизије;
- другим субјектима, у складу са законом, ради
остварења циљева интерне ревизије општине.
IX - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 15.
Ступањем на снагу ове повеље престаје да
важи Повеља интерне ревизије општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 09/16).
Члан 16.
Ова повеља ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-12/18
Датум: 31.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

22
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 средстава у оквиру потрошачке јединице Остала буџетска
потрошња у укупном износу од 1.500,00 КМ.
II
Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 631900 – Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода наплаћених у претходној
или ранијим годинама) у износу од 1.500,00 КМ
(потрошачка јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 487400 – Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања у износу од 1.500,00
КМ (потрошачка јединица број 00750190 –
Остала буџетска потрошња).

5

Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-392/17
Датум: 06.12.2017. године

Начелник
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 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 средстава у оквиру организационе јединице Кабинет начелника у укупном износу од 1.100,00 КМ.
II
Износ од 1.100,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 416100 – Средства за санацију штета од
елементарних непогода у износу од 1.100,00 КМ
(организациона јединица број 00750120 –
Кабинет начелника),
• на конто 419100 – Трошкови обештећења по
судским пресудама и трошкови поступка у
износу од 1.100,00 КМ (организациона јединица
број 00750120 – Кабинет начелника).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-394/17
Датум: 08.12.2017. године

Начелник
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 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник
општине доноси следећи
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ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава

I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између организационих јединица Одјељење за
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Oдјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности у укупном износу од 6.000,00 КМ.
II
Износ од 6.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 511100 – Изградња водопривредних
објеката-брана, мостова, воденица и сл. из намјенских средстава за воде у износу од 2.000,00
КМ (организациона јединица број 00750250 –
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и
шумарство),
•
са конта 511200 – Изградња и реконструкција
објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи,
изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за воде у износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 00750250 – Одјељење
за пољопривреду, водопривреду и шумарство),
• на конто 416100 – Средства за стипендије
студената у износу од 6.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за
локалне економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-434-195/17
Датум: 08.12.2017. године

Начелник
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 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 средстава у оквиру организационе јединице Територијална ватрогасна јединица у укупном износу од
4.925,00 КМ.
II
Износ од 4.925,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
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са конта 511300 – Набавка опреме у износу од
4.925,00 КМ (организациона јединица број
00750125 – Територијална ватрогасна јединица),
•
на конто 631300 – Издаци по основу авансааванс за ватрогасно возило у износу од 4.925,00
КМ (организациона јединица број 00750125 –
Територијална ватрогасна јединица).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.

•

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-393/17
Датум: 08.12.2017. године

Начелник
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 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16 и 32/17),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Одјељење за
општу управу у укупном износу од 889,33 КМ.
II
Износ од 889,33 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412900 – Трошкови провођења избора
за чланове Савјета мјесних заједница у износу
од 382,67 КМ (организациона јединица број
00750130 – Одјељење за општу управу),
•
са конта 412900 – Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама у износу
од 506,66 КМ (организациона јединица број
00750130 – Одјељење за општу управу),
•
на конто 412900 – Трошкови вјенчања у износу
од 889,33 КМ (организациона јединица број
00750130 – Одјељење за општу управу).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-403/17
Датум: 26.12.2017. године

Начелник
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 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 31/16 и 32/17),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Територијална
ватрогасна јединица у укупном износу од 4.000,00
КМ.
II
Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 511400 - Инвестиционо одржавање
опреме у износу од 4.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750125 – Територијална ватрогасна јединица),
•
на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање
у износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 00750125 – Територијална ватрогасна
јединица).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-412/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
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 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16 и 32/17), Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији
вртић „Наша Радост“ Прњавор у укупном износу од
7.000,00 КМ.
II
Износ од 7.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412400 – Расходи за материјал за
посебне намјене у износу од 7.000,00 КМ (буџе-
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тски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић
„Наша Радост“ Прњавор),
• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од 500,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић
„Наша Радост” Прњавор),
• на конто 412300 – Расходи за режијски материјал
у износу од 500,00 КМ (буџетски корисник број
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост"
Прњавор),
• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање
у износу од 3.000,00 КМ (буџетски корисник
број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост”
Прњавор),
• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од
1.500,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 –
ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост” Прњавор),
• на конто 516100 – Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће у износу од 1.500,00 КМ
(буџетски корисник број 00750400 - ЈУ Дјечији
вртић „Наша Радост” Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-411/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

29
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 и 32/17),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Кабинет начелника у укупном износу од 257,00 КМ.
II
Износ од 257,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412900 – Средства за оперативно спровођење мјера и активности цивилне заштите у
систему заштите и спасавања у износу од 257,00
КМ (организациона јединица број 00750120 –
Кабинет начелника),
•
на конто 412900 – Трошкови репрезентације у
износу од 257,00 КМ (организациона јединица
број 00750120 – Кабинет начелника).
Реалокацију буџетских средстава потребно је
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извршити ради обезбјеђења средстава на претходно
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио
овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-414/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

02.02.2018.

Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-415/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

31
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 и 32/17), Начелник општине доноси следећи

30
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 и 32/17),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције у укупном износу од 11.800,00 КМ.
II
Износ од 11.800,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412500 -Трошкови ископа, чишћење
канала и других земљаних радова у износу од
1.210,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције),
•
са конта 412500 - Трошкови одржавања локалне
путне мреже у износу од 1.110,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и инвестиције),
•
са конта 412500 - Трошкови санације ударних
рупа у износу од 1.160,00 КМ (организациона
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције),
•
са конта 415200 – Помоћ у реализацији пројеката заједница етажних власника у износу од
8.320,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције),
•
на конто 412800 - Трошкови електричне енергије за јавну расвјету (у граду и мјесним заједницама) у износу од 11.800,00 КМ организациона јединица број 00750170 – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између и у оквиру организационих јединица
Општинске управе општине Прњавор у укупном
износу од 2.145,00 КМ.
II
Износ од 2.145,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412700 –Трошкови одржавања лиценци
за трезорско пословање у износу од 410,00 КМ
(организациона јединица број 00750140 –
Одјељење за финансије),
•
на конто 412700 – Трошкови банкарских услуга
у износу од 410,00 КМ (организациона јединица
број 00750140 – Одјељење за финансије),
•
са конта 412900 – Средства за оперативно спровођење мјера и активности цивилне заштите у
систему заштите и спасавања у износу од 320,00
КМ (организациона јединица број 00750120 –
Кабинет начелника),
•
на конто 412900 – Трошкови репрезентације у
износу од 320,00 КМ (организациона јединица
број 00750120 – Кабинет начелника),
•
са конта 412900 – Остали непоменути расходи у
износу од 335,00 КМ (организациона јединица
број 00750125 – Територијална ватрогасна јединица),
•
на конто 412900 – Трошкови репрезентације у
износу од 335,00 КМ (организациона јединица
број 00750120 – Кабинет начелника),
•
са конта 411400 – Расходи за отпремнине и
једнократне помоћи у износу од 1.080,00 КМ
(организациона јединица број 00750140 – Одјељење за финансије),
•
на конто 412700 – Средства за мјере превентивне здравствене заштите животиња у износу
од 1.080,00 КМ (организациона јединица број
00750220 – Одјељење за инспекцијске послове),
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који су саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се

02.02.2018.
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Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-414-1/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

32
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 2018. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Одсјек за
јавне набавке, правна питања и прописе, у укупном
износу од 15.000,00 КМ.
II
Износ од 15.000,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412900 – Расходи за стручне услуге у
износу од 15.000,00 КМ (организациона јединица број 00750241 – Одсјек за јавне набавке,
правна питања и прописе),
• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у
износу од 15.000,00 КМ (организациона јединица број 00750241 – Одсјек за јавне набавке,
правна питања и прописе).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-26-1/18
Датум: 19.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

33
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 2018. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, у укупном износу од 1.450,00
КМ.
II
Износ од 1.450,00 КМ утврђен чланом I овог
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закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 511300 – Набавка опреме у износу од
1.450,00 КМ, (буџетски корисник број 00750300
- ЈУ Центар за социјални рад Прњавор),
•
на конто 516100 – Издаци за залихе материјала,
робе и ситног инвентара у износу од 1.450,00
КМ, (буџетски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио
овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-28/18
Датум: 19.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

34
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 2018. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за
социјални рад Прњавор, у укупном износу од 740,00
КМ.
II
Износ од 740,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412900 – Остали напоменути расходи у
износу од 740,00 КМ, (буџетски корисник број
00750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор),
• на конто 419100 – Расходи по судским рјешењима у износу од 740,00 КМ, (буџетски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за социјални
рад Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-32/18
Датум: 24.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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02.02.2018.

не доноси следећи

35
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 2018. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Остала буџетска
потрошња, у укупном износу од 24.593,15 КМ.
II
Износ од 24.593,15 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 413300 – Камата на кредит од
7.000.000,00 КМ у износу од 24.593,15 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
4.000.000,00 КМ у износу од 10.583,21 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
3.000.000,00 КМ у износу од 4.064,74 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од 500.000,00
КМ у износу од 788,18 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
2.500.000,00 КМ у износу од 8.316,08 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од 300.000,00
КМ у износу од 840,94 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала буџетска потрошња).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-41/18
Датум: 25.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

36
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 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник општи-

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице Остала буџетска
потрошња, у укупном износу од 2.677,71 КМ.
II
Износ од 2.677,71 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 413300 - Камата на кредит од
7.000.000,00 КМ у износу од 2.677,71 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
•
на конто 413300 – Камата на кредит од
4.000.000,00 КМ у износу од 1.045,71 КМ
(организациона јединица број 00750190 – Остала буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
3.000.000,00 КМ у износу од 487,80 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
500.000,00 КМ у износу од 87,61 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
2.500.000,00 КМ у износу од 959,56 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња),
• на конто 413300 – Камата на кредит од
300.000,00 КМ у износу од 97,03 КМ (организациона јединица број 00750190 – Остала
буџетска потрошња).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-52/18
Датум: 30.01.2018. године

Начелник
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске

02.02.2018.
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резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 3.600,00 КМ.
II
Износ од 3.600,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
3.600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 3.600,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Продановић
Николини, из Вршана, на име трошкова студирања.

11

ђна основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама (Заштита културно-историјског наслијеђа),
која ће се дозначити Српској Православној Црквеној општини Прњавор, на име трошкова организовања и дочека Српске Православне Нове године.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-214/17
Датум: 10.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-8/18
Датум: 10.01.2018. године

Начелник
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 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 дјелатностиу износу од 2.000,00 КМ.
II
Износ од 2.000,00 KM 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 Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у
износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити

На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одсјек за заједничке послове у износу од
1.434,00 КМ.
II
Износ од 1.434,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.434,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у
износу од 1.434,00 КМ (организациона јединица
број 00750240 - Одсјек за заједничке послове).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 412900 – Остали непоменути расходи, на
име трошкова авио карте по предрачуну Unis Toursа
бр. 6/18 на износ 1.434,00 КМ, за Марка Пезера
ученика Гимназије Прњавор и његове професорице,
ради одлазка на Интернационалну олимпијаду из
информатике, која ће бити одржана у руском граду
Казањ.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-15/18
Датум: 17.01.2018. године

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 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 5.080,00 КМ.
II
Износ од 5.080,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
5.080,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој спорта у износу од 5.080,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење
за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој
спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК
„Љубић“ из Прњавора, на име израде и штампања
идејног пројекта фудбалског стадиона за потребе
учешћа у пројекту „ФИФА ГОАЛ“ и за расвјету на
помоћном терену и реконструкцију водоводне и
електро инсталације у клупском објекту.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-18/18
Датум: 17.01.2018. године

број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“

02.02.2018.

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.
II
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима у износу од
500,00 КМ (организациона јединица број
00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области
културе и осталим удружењима, а која ће се дозначити Удружењу пољопривредних произвођача
„СНОП“ Прњавор, за финансирање обавеза из претходног периода.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-219/17
Датум: 19.01.2018. године

Начелник
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.

02.02.2018.
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II
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Јокић (Бране)
Бранки, из Велике Илове, на име трошкова школовања дјеце и тешке материјалне ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-377/17
Датум: 19.01.2018. године

Начелник
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 2.000,00 КМ.
II
Износ од 2.0000,00 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 Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,

13

са које ће се одобрити новчана помоћ Ђукић (Небојша) Драгани, самохраној мајци четворо малољетне дјеце из Прњавора, на име трошкова школовања дјеце.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-35/18
Датум: 23.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

44
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.
II
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој спорта у износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 - Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој
спорта, са које ће се одобрити новчана средства
Спортском савезу општине Прњавор, на име организације манифестације „Избор спортисте општине
Прњавор за 2017. годину“.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику општи-
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не Прњавор».
Број: 01/1-401-36/18
Датум: 23.01.2018. године

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
Начелник
Дарко Томаш, с.р.

45
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 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.
II
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у
износу од 500,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацијусредстaвапотребноје извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се
дозначити Српској Православној Црквеној општини
Прњавор, на име трошкова организовања Светосавског дружења у Грабик Илови.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-30/18
Датум: 23.01.2018. године

02.02.2018.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

46
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатностиу износу од 4.939,00 КМ.
II
Износ од 4.939,00 KM утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
4.939,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за студентске
награде-посебни резултати током школовањау
износу од4.939,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за студентске наградепосебни резултати током школовања, на име трошкова превоза и боравка групе студената у Бечу, по
рачуну UNIS //TOURS бр. 58/18 на износ од 4.939,00
КМ.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-40/18
Датум: 25.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

47
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 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 400,00 КМ.
II
Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
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са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• 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 Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Самарџић
(Недељко) Данијели, из Палачковаца, на име тешке
материјалне ситуације.
•

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-365/17
Датум: 26.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

48
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број
97/16), члана 11. Колективног уговора за запослене у
Општинској управи општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“ број 35/17 и 2/18) и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17), Начелник
општине Прњавор доноси
Правилник
о признавању права запослених у Општинској
управи општине Прњавор на накнаду
трошкова превоза
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(3) Да би остварили своје право запослени
су дужни да руководиоцу своје организационе јединице као доказ доставе писмену изјаву која треба да
садржи:
1) тачну адресу становања,
2) релацију на којој запослени сваки дан
путује и које превозно средство користи и
3) податак да на подручју општине Прњавор
на удаљености до 3 км од радног мјеста нема стан,
кућу или другу стамбену јединицу у свом власништву или власништву чланова његове уже породице
(брачног супружника, дјетета) са којима живи у заједничком домаћинству.
(4) Уколико се утврди да подаци у изјави
нису тачни, против запосленог ће бити покренут
дисциплински поступак.
(5) Евиденцију о висини пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу води Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције и исту благовремено доставља Одјељењу за финансије општинске управе.
(6) Руководиоци организационих јединица
дужни су доставити Одјељењу за финансије списак
запослених који имају право на накнаду превоза, као
и податке о свакој насталој промјени списка.
Члан 3.
(1) Право на накнаду припада запосленом
само у дане када је долазио на посао.
(2) Евиденцију о присуству на послу, као и о
мјесту становања запосленог воде руководиоци организационих јединица за запослене у својој организационој јединици.
(3) Наведена евиденција се доставља на
реализацију сваког 1, а најкасније до 5. у мјесецу за
претходни мјесец Одјељењу за финансије општинске
управе на прописаном обрасцу О 4.2.124.
Члан 4.
О спровођењу овог правилника стараће се
Одјељење за финансије Општинске управе општине
Прњавор.

Члан 1.
Члан 5.
Овим правилником се утврђује право запослених у Општинској управи општине Прњавор (у даљем тексту: општинска управа) на накнаду трошкова
превоза код доласка на посао и повратка са посла (у
даљем тексту: накнада превоза).

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о признавању права запослених у
Општинској управи општине Прњавор на накнаду
трошкова превоза на посао и с посла („Службени
гласник општине Прњавор“ број 18/14).

Члан 2.
Члан 6.
(1) Запослени у општинској управи имају
право на накнаду превоза чија је адреса становања
удаљена преко 3 км а највише до 50 км од радног
мјеста, у висини пуне цијене мјесечне карте у јавном
превозу.
(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено преко 50 км оствaрује ово право до износа који
је утврђен за запослене чије мјесто становања не
прелази 50 км.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“, а примјењиваће се за обрачун накнаде
превоза почев од обрачунског периода за мјесец
фебруар 2018. године.
Број: 01/1-022-11/18
Датум: 01.02.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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