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

05. aприл 2018. године
ПРЊАВОР
Број 7

Година 54.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 67. и 88. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 33/17), начелник
општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о условима и начину расподјеле средстава са
буџетске позиције - Помоћ удружењима
националних мањина у 2018. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин
расподјеле новчаних средстава планираних Буџетом
општине Прњавор за 2018. годину са позиције
415200 – Помоћ удружењима националних мањина,
у оквиру Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 2.
Средства планирана на позицији 415200 Помоћ удружењима националних мањина за 2018.
годину износе 20.000,00 КМ.
Члан 3.
Право на додјелу средстава из члана 2.
Одлуке имају удружења националних мањина која
испуњавају сљедеће услове:
- да су регистрована код надлежног суда,
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.

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

- да им је сједиште на подручју општине
Прњавор,
- да своје активности спроводе на територији
општине Прњавор, изузев пројеката који се реализују
са сународницима из матичних држава у смислу
остваривања регионалне сарадње.
Члан 4.
Основни критеријуми за додјелу средстава
су сљедећи:
- квалитет програмских активности удружења и резултати који се очекују,
- значај који активности имају за припаднике
националних мањина у погледу очувања њиховог
идентитета,
- да активности доприносе промовисању и
афирмацији општине Прњавор у очувању обичаја,
традиције и културе националних мањина,
- број корисника који су обухваћени активностима и
- да активности доприносе развијању сарадње и партнерства између удружења националних
мањина.
Члан 5.
(1) Одобравање средстава из члана 2. Одлуке
врши се на основу поднесених захтјева, а додјела у
складу са кварталним нивоом извршења буџета.
(2) Планирана средства у износу од
20.000,00 КМ расподјељују се за финансирање манифестација и осталих активности удружења националних мањина на начин који је дефинисан међусобним договором представника удружења националних мањина документованим записником број 03сл/18 од 02.03.2018. године, како слиједи:

Назив удружења
УКПД “Тарас Шевченко“
Удружење Украјинаца „Златни Клас“
„Удружење Италијана Штивор, клуб Трентини“
Удружење Чеха „Чешка беседа“
Удружење Пољака и пријатеља „Болеславиец“

Износ средстава по удружењу
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
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6.
7.
8.
9.

„Удружење Рома општине Прњавор“
Удружење Рома „Ромска дјевојка-Романи ћеј“
Удружење Рома „Ромска снага“
Удружење Црногораца „Ловћен“
УКУПНО:

Члан 6.
Одлуку о исплати новчаних средстава доноси Начелник општине у форми закључка, а на
приједлог Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 7.
Удружења националних мањина којима се
дозначе средства дужна су иста намјенски користити
и оправдати рачунима.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о условима и начину расподјеле средстава са буџетске позиције - Помоћ удружењима
националних мањина у 2017. години („Службени
гласник општине Прњавор“, број 5/17).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-18/18
Датум: 02.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број15/17) и Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број33/17), Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о начину реализације средстава за организовање
парастоса у мјесним заједницама општине Прњавор
у 2018. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин реализације средставаза организовање парастоса у мјесним
заједницама општине Прњавор у 2018. години, планираних Буџетом општине Прњавор за 2018. годину,
у оквиру организационе јединице Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту, са позиције 415200 –
Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама у укупном износу
од 30.000,00 КМ.

05.04.2018.
667,00 КМ
667,00 КМ
666,00 КМ
1.000,00 КМ
20.000,00 КМ

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке одобриће се
за организовање парастоса погинулим борцима ВРС
у мјесним заједницама.
Члан 3.
Парастоси ће се одржати према Плану организовања парастоса погинулим борцима у мјесним
заједницама донесеног од стране Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту општине
Прњавор на приједлог Борачке организације општине Прњавор а на основу Програма за рјешавање
питања из области борачко-инвалидске заштите у
општини Прњавор за 2018. годину број 01-022-42/18
од 06.03.2018. године који је усвојила Скупштина
општине Прњавор.
Набавка роба и услуга везаних за организовање парастоса у мјесним заједницама у 2018. години извршиће се провођењем поступка јавне набавке,
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за борачко-инвалидскуи цивилну заштиту и
Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број:01/1-022-61/18
Датум: 02.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17), Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о начину утрошка средстава са буџетске поз. 415200средства за остале трошкове обиљежавања значајних
датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.)
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин утрошка
средстава за обезбјеђивање вијенаца, свијећа, цвијећа
и др. планираних Буџетом општине Прњавор у 2018.
години, у оквиру организационе јединице Одјељења
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту (у даљем
тексту: Одјељење), са позиције 415200 – средства за
остале трошкове обиљежавања значајних датума (за

05.04.2018.
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трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) у укупном
износу од 2.800,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошиће се
за набавку вијенаца, цвијећа и свијећа за парастосе
у складу са Планом организивања парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске у мјесним
заједницама за 2018. годину и обиљежавања значајних датума, донесеног од стране овог Одјељења, уз
сагласност Борачке организације општине Прњавор,
а на основу Програма за рјешавање питања из
области борачко-инвалидске заштите у општини
Прњавор за 2018. годину број 01-022-42/18 од 06.03.
2018. године који је усвојила Скупштина општине
Прњавор.
Члан 3.
Вијенци и свијеће са позиције из члана 1.
ове Одлуке ће се набављати у сврху полагања истих
од стране Борачке организације општине Прњавор,
Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор, Општинске организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила општине Прњавор и ОО СУБНОР-а Прњавор.
Члан 4.
Дио средстава из члана 1. ове Одлуке могу
се користити за набавку вијенаца приликом полагања
истих, а у склопу реализације активности које нису
обухваћене другим програмима и одлукама у којима
учествује Одјељење.
Члан 5.
Набавка вијенаца и свијећа извршиће се провођењем поступка јавне набавке у складу са Законом
о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
Добављач је дужан да достави фактуру са
отпремницом за испоручену робу Одјељењу, читко
потписану од стране особе која је преузела робу.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Пројектног тима за имплементацију
пројекта Реконструкција водоводне и канализационе
мреже у улици Вида Њежића
I
У Пројектни тим за имплементацију пројекта Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Вида Њежића (у даљем тексту: Пројектни
тим), именују се:
1. Далибор Прерадовић, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције - менаџер пројекта,
2. Александра Далшашо Лепир, Шеф кабинета
начелника - члан,
3. Ана Војводић, Кабинет начелника - члан,
4. Гордана Пејаковић, Одјељење за финансијечлан,
5. Синиша Тешановић, Одсјек за јавне набавке,
правна питања и прописе - члан,
6. Зорица Сувајац, Одјељење за просторно уређење - члан,
7. Владимир Рупа, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције - члан,
8. Предраг Јанковић, КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор - члан.
II
Задатак менаџера пројекта је да руководи
пројектом, те врши координацију и управљање пројектним активностима.
III
Задатак Пројектног тима је да предузме све
активности потребне за имплементацију пројекта.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
V
Приговор не одлаже извршење рјешења.

Члан 7.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту и
Одјељење за финансије.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.

На основу члана 59. и 82. став 3. 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 доноси

Број:01/1-022- 62/18
Датум: 02.04.2018. год.

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

Број: 01/1-014-85/18
Датум: 26.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Општинског тима за пројекат
„KOOPLokal“- Јачање сарадње Привредне коморе и
општина на пружању подршке економском развоју
на локалном нивоу
I
Именује се Љубиша Шикарац за координатора пројекта „KOOPLokal“ - Јачање сарадње Привре-

4
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дне коморе и општина на пружању подршке економском развоју на локалном нивоу, испред Општинске управе општине Прњавор.
II
За чланове тима на пројекту „KOOPLokal“Јачање сарадње Привредне коморе и општина на
пружању подршке економском развоју на локалном
нивоу, испред Општинске управе општине Прњавор
именују се:
- Томислав Дуртка, члан,
- Данка Девић, члан,
- Бесима Мујанић, члан.
III
Задатак координатора и тима је сарадња са
менаџментом пројекта, те координација и имплементација свих планираних активности у оквиру пројекта.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
V
Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-87/18
Датум: 26.03.2018. год.

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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор најуређенијег
дворишта на подручју општине Прњавор
1. У Комисију за избор најуређенијег дворишта на подручју општине Прњавор именује се:
1) Урош Шушак, предсједник,
2) Александра Далшашо Лепир, члан,
3) Ана Војводић, члан,
4) Зорица Сувајац, члан,
5) Сандра Лекић, члан.
2. Задатак Комисије за избор најуређенијег
дворишта на подручју општине Прњавор је да распише Јавни позив за избор најуређенијег дворишта,
размотри пријаве по Јавном позиву, изађе на терен и
обиђе пријављена дворишта, те утврди коначан
приједлог и то у четири категорије: најуређеније
двориште стамбено - породичног објекта, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште школског објекта и најуређенији
балкон/тераса у стамбеном објекту, у року од 15 дана
од дана затварања Јавног позива.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине

05.04.2018.

Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-102/18
Датум: 03.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 34/17, 35/17 и 1/18) у члану 54. у
Одјељењу за просторно уређење, тачка 5. мијења се
и гласи:
„5. Стручни савјетник за урбанизам и
грађевинарство
Опис послова радног мјеста:
- води активности око припреме и израде
просторних, урбанистичких, регулационих и других
планова,
- стара се о провођењу планова и обавјештава носиоце израде плана о насталим потешкоћама,
- ажурира настале промјене,
- израђује стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове,
- сачињава записнике о утврђивању легалности бесправно изграђених објеката,
- даје стручну помоћ и учествује у изради
нормативних аката везаних за урбанизам,
- врши овјере пројеката у поступку издавања
грађевинских дозвола,
- води регистре насеља, намјене простора и
површина,
- припрема одговарајуће основе и планове
или изводе из њих,
- припрема, сређује и обрађује статистичке,
картографске, аналитичке, планске и друге информације од значаја за планирање простора,
- учествује у обављању послова на праћењу
јавних позива, прикупљању пројектне документације
и аплицирању на пројекте,
- електронски обрађује предмете,
- обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.
Категорија службеника:
Трећа категорија.
Стручни савјетник
Звање:
Не разврстава се
Сложеност послова:
Израда нормативних аката, те рјешавање
сложених проблема и задатака, пружање савјета и
стручне помоћи непосредном руководиоцу.
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Самосталност у раду:
Степен самосталности који укључује повремени надзор, те општа и посебна упутства непосредног руководиоца.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену методологије рада, поступака и стручних техника, те спровођења општих аката из одређене области.
Пословна комуникација и коресподенција:
Контакти унутар и изван органа у сврху
прикупљања и размјене информација.
Статус:
општински службеник
Број извршилаца:
Један (1)
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, четворогодишњи
студиј, архитектонски факултет или први циклус
студија са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
лиценца за израду докумената просторног уређења,
лиценца за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор, најмање пет година радног
искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-63/18
Датум: 05.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а
разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор, за давање сагласности на
Правилник о признавању права запослених у ЈУ
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор на накнаду
трошкова превоза приликом доласка на посао и
повратак с посла, начелник општине доноси сљедећи

5
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На основу члана 59. став 2. тачке 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а разматрајући захтјев Јавне установе Центар за социјални
рад Прњавор, за давање сагласности на Правилник о
признавању права запослених у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка с посла, начелник
општине Прњавор, доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Правилник о признавању права запослених у ЈУ Центар за социјални рад
Прњавор на накнаду трошкова превоза приликом
доласка на посао и повратка с посла број 05/5-13101/18 од 19.03.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-60/18
Датум: 23.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење
за просторно уређење Општинске управе општине
Прњавор, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању листе физичких и правних лица
за учешће у раду Комисија за технички преглед
објеката изграђених на подручју општине
Прњавор
I
Утврђује се листа физичких лица која могу
учествовати у раду Комисија за теххички преглед
објеката изграђених на подручју општине Прњавор:

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Правилник о признавању права запослених у ЈУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Прњавор на накнаду трошкова превоза
приликом доласка на посао и повратак с посла број
93/18 од 02.03.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-48/18
Датум: 23.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

a) АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО:
1) Миладин БОЖУНОВИЋ, дипл. инж. арх.
2) Зоран ЛЕКИЋ, дипл. инж. арх.
3) Милан НОВАКОВИЋ, дипл. инж. арх.
4) Ања ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. арх.
5) Синиша НОВИЋ, дипл. инж. арх.
6) Слободан КРШИЋ, дипл. инж. арх.
7) Мирослав УСОРАЦ, дипл. инж. грађ.
8) Младен ПРЕРАДОВИЋ, дипл. инж. грађ.
9) Драгана СЛИЈЕПЧЕВИЋ, дипл. инж. грађ.
10) Љубиша ТОПИЋ, дипл. инж. грађ.
11) Предраг ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.
12) Олег ХУМЕЊУК, дипл. инж. грађ.
13) Бранко МИЛИШИЋ, дипл. инж. грађ.
14) Данко ЈЕЛИЋ, дипл. инж. грађ.
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15)
16)
17)
18)
19)

Младен ДРАГОСАВ, дипл. инж.грађ.
Љубинко ТОПИЋ, дипл. инж. грађ.
Божо МАРКОВИЋ, дипл. инж. грађ.
Милан БИЈЕЛИЋ, дипл. инж. грађ.
Мирослав ЈАНЧА, дипл. инж. грађ.

б) МАШИНСТВО:
1) Зоран СТАНИЋ, дипл. инж. маш.
2) Милорад СУБИЋ, дипл. инж. маш.
3) Боре МИТРИЋ, дипл. инж. маш.
4) Бојан ШМОРХАЈ, инж. маш.
5) Нико МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
в) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:
1) Вујадин ИВАНОВИЋ, дипл. инж. ел.
2) Борислав ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. ел.
3) Давор ПРЕРАДОВИЋ, дипл. инж. ел.
г) ГЕОДЕЗИЈА:
1) Витомир ЛУКИЋ, геодетски инжењер.
д) ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:
1) Милорад ЖИВКОВИЋ, инж. сигурности при
раду.
II
Утврђује се листа правних лица која могу учествовати у раду Комисија за технички преглед објеката на подручју општине Прњавор:
1. „УРБИС ЦЕНТАР“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА
Архитектура и грађевинарство:
1) Мирјана СИНАДИНОВИЋ, дипл. инж. арх.
2) Небојша КОВАЧЕВИЋ, дипл. инж. грађ.
3) Игор МИЛАКОВИЋ, дипл.инж.грађ.
4) Мр Ристо СТЈЕПАНОВИЋ, дипл. инж. грађ.
Машинство:
5) Стево ЖДРЊА, дипл. инж. маш.
Електротехника:
6) Мр Милан ПРЖУЉ, дипл. инж. ел.
7) Бранкица МИЋИЋ, дипл. инж. ел.
Саобраћај:
8) Драгана ПАШИЋ, дипл. инж. саоб.
Геодезија:
9) Гордан МИЛИНКОВИЋ, дипл. инж. геод.
2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“
Д.О.О. БАЊА ЛУКА
Архитектура и грађевинарство:
1) Марио МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.
2) Слободан МАРИН, дипл. инж. грађ.
Машинство:
3) Свјетлана ЋЕЈИЋ, дипл. инж. маш.
Електротехника:
4) Бошко МИЈАТОВИЋ, дипл. инж. ел.
5) Димшо ТОДОРОВИЋ, дипл. инж. ел.
Саобраћај:
6) Милан ТЕШАНОВИЋ, дипл. инж. саоб.
Противпожарна заштита:
7) Небојша КНЕЖЕВИИЋ, дипл. инж. техн.
III
Ова листа је утврђена на основу пристиглих
понуда након расписаног јавног конкурса у трајању
од 30 (тридесет) дана, а који је објављен у дневном ли-
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листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ дана 31.01.2018. године.
IV
Листа физичких и правних лица за учешће у
раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор ступа на снагу
даном утврђивања и важи 2 (двије) године од дана
утврђивања, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Прњавор, на огласној табли Општинске
управе Општине Прњавор и интернет странициу
општине Прњавор.
Број: 04-360-13/18
Датум: 27.03.2018. год.

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 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 Рукометном
клубу „Слога“ из Прњавора, на име трошкова организације 4. Међународног рукометног турнира „Мика
2018“ Прњавор.
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: 01/1-434-27/18
Датум: 02.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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151
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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима националних мањина 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 средстава на
позицији 415200 – Помоћ удружењима националних
мањина која ће се дозначити Удружењу „Ромска
дјевојка-Романи Ћеј“ из Прњавора, на име трошкова
кампање Мјесец дана женског ромског активизма
под називом „Једнакост за све“.
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: 01/1-434-31/18
Датум: 06.03.2018. год.

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
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резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.
II
Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима у износу од
3.000,00 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 – Помоћ удружењима из области
културе и осталим удружењима, а која ће се дозначити СПКД „Просвјета“ из Прњавора, на име трошкова путовања чланова друштва СПКД „Просвјета“
и КУД „Свилен конац“ из Поточана, на манифестацију „Заиграј, запјевај, традицију сачувај“ која се
одржава у Innsbrucku, Република Аустрија.
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: 01/1-434-34/18
Датум: 07.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

153
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:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 - Средства за једнократне помо-
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ћи 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 Калаба (Драган) Горану, из Прњавора, на име трошкова лијечења.
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: 01/1-532-99/18
Датум: 07.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

154
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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 - Средства за једнократне помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Милијевић
(Милорад) Бориславки, из Мујинаца, на име трошкова лијечења.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

05.04.2018.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-532-100/18
Датум: 07.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

155
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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Милинчић
(Остоја) Душку, из Шерег Илове, на име трошкова
мареријалне 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: 01/1-532-98/18
Датум: 12.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

156
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

05.04.2018.
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ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.
II
Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Ребачек (Митар) Јерослави, из Хрваћана, 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: 01/1-532-110/18
Датум: 13.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

157
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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
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на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Мазуркијевић
(Фрањо) Славку, из Насеобине Лишње, на име трошкова лијечења.
•

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: 01/1-532-111/18
Датум: 13.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

158
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 150,00 КМ.
II
Износ од 150,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 150,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се по захтјеву Мјесне заједнице Орашје
одобрити новчана помоћ Вученовић (Остоја) Живку,
из Орашја, на име трошкова отклањања последица
узрокованих обилним сњежним падавинама.
III
За реализацију овог закључка задужује се
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Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-532-114/18
Датум: 15.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

159
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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима националних мањина 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 средстава на
позицији 415200 – Помоћ удружењима националних
мањина која ће се дозначити Савезу националних
мањина Републике Српске и Савезу НВО Рома Републике Српске, на име трошкова обиљежавања „Свјетског дана Рома“.
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: 01/1-434-39/18
Датум: 21.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

160
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“

05.04.2018.

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 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Финансирање Црвеног крста
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 средстава на
позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста која
ће се дозначити Општинској организацији Црвеног
крста Прњавор, на име акције добровољног давања
крви ученика Средње мјешовите школе и Гимназије
Прњавор.
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: 01/1-434-40/18
Датум: 21.03.2018. год.

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 300,00 КМ.

05.04.2018.
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II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима националних мањина 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 средстава на
позицији 415200 – Помоћ удружењима националних
мањина која ће се дозначити Удружењу Пољака и
пријатеља „BOLESLAVIEC“ Прњавор, на име трошкова пута за одлазак у Boleslawiec.
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: 01/1-434-41/18
Датум: 23.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

162
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 200,00 КМ.
II
Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 - Средства за једнократне помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози-
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цији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Самарџић (Средоје)
Стојану, из Прњавора, на име трошкова одласка сина
Стефана на такмичење и припреме у Француску.
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: 01/1-532-123/18
Датум: 23.03.2018. год.

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 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 416100 - Средства за једнократне помоћи 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 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Пезер (Миладин) Љубиши, из Прњавора, на име трошкова наставка школовања.
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: 01/1-532-52/18
Датум: 29.03.2018. год.

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 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 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 Сибинчић
(Рајко) Радиславу, из Доњих Смртића, 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: 01/1-532-74/18
Датум: 29.03.2018. год.

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 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између организационих јединица Одјељења за
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локални економски развој и друштвене дјелатности и
Кабинета начелника, 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 415200 – Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска слава) у износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Одјељење
за локални економски развој и друштвене дјелатности),
• на конто 412900 – Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи
у износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 00750120 – Кабинет начелника).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио
овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-57/18
Датум: 05.02.2018. год.

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 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 Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције, у укупном износу од 105.000,00 КМ.
II
Износ од 105.000,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
•
са конта 412500 – Трошкови одржавања локалне путне мреже (уређење путног појаса, ископи, бетонски, армирано-бетонски и асфалтни
радови) у износу од 20.000,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције),
•
са конта 412500 – Трошкови ископа, чишћење
канала и других земљаних радова у износу од
30.000,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције),
•
са конта 415200 - Помоћ у реализацији пројеката
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заједница етажних власника у износу од
10.000,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције),
•
са конта 511200 – Изградња и реконструкција
градских улица, путне и канализационе мреже,
школских и других објеката и јавне расвјете у
износу од 45.000,00 КМ (организациона јединица број 00750170 – Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције),
• на конто 412800 – Зимско одржавање локалних
путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од
105.000,00 КМ (организациона јединица број
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције).
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: 01/1-401-17/18
Датум: 16.03.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 17. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.
68/07, 109/12 и 44/16), чланa 9. став 1. тачка 2) Колективног уговора код послодавца ЈУ Центар за социјални рад Прњавор број 05-12-01/18 од 19.01.2018.
године и члана 24. став 1. тачка 3. Статута Јавне
установе Центар за социјални рад Прњавор, Управни
одбор Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, на сједници одржаној дана 19.03.2018. године,
донио је
ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРЊАВОР НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА
ПОСАО И ПОВРАТКА С ПОСЛА

Члан 1.
Овим правилником се утврђује право запослених у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор (у
даљем тексту: Центар) на накнаду трошкова превоза
приликом доласка на посао и повратка с посла (у
даљем тексту: накнада превоза).
Члан 2.
Запослени у Центру, чија је адреса становања од радног мјеста удаљена преко 3 km, а највише
до 50 km, имају право на накнаду превоза приликом
доласка на посао и повратка с посла у висини до
пуне цијене мјесечне карте у јавном саобраћају.
Запослени чија је адреса становања од радног мјеста удаљена преко 50 km остварује ово право
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до износа који је утврђен за запослене чија је адреса
становања од радног мјеста удаљена 50 km.
Да би остварили ово право, запослени су
дужни да директору Центра доставе писану изјаву
која садржи: тачну адресу становања релацију на
којој запослени путује на посао, те чињеницу да на
удаљености до 3 km од радног мјеста радник, његов
супружник или дијете нема у своме власништву стан,
кућу или другу стамбену јединицу.
За тачност података из става 3. овог члана
радник је одговоран дисциплински и материјално.
Раднику који испуњава услове за остваривање овог права, обрачун накнаде ће се вршити у
складу са евиденцијом цијена пуних мјесечних
радничких карти коју води Одјељење за стамбено
комуналне послове и инвестиције Општинске управе
општине Прњавор.
Члан 3.
Право на накнаду превоза припада запосленом само у дане кад је долазио на посао.
Евиденцију о присуству на послу и мјесту становања запослених води директор Центра.
Члан 4.
О провођењу овог правилника стараће се рачуноводство Центра.
Члан 5.
Правилник о признавању права запослених у
Центру за социјални рад Прњавор на накнаду трошкова превоза на посао и с посла број 05/5-131-01/09
од 29.12.2009. године је престао да важи ступањем на
снагу Колективног уговора код послодавца ЈУ Центар за социјални рад Прњавор број 05-12-01/18 од
19.01.2018. године.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број:05/5-13-01/18
Предсједник Управног одбора
Датум: 19.03.2018. год.
Драган Радић, с.р.
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ ПРЊАВОР
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На основу члана 94. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), чланa 22. Колективног
уговора код послодавца ЈУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Прњавор број 66/18 од 19.02.2018. године и
члана 55. став 1. тачка 1. Статута ЈУ Дијечији вртић
„Наша радост“ Прњавор број 262/16 од 20.07.2016.
године, Управни одбор ЈУ Дјичији вртић „Наша радост“ Прњавор, на сједници одржаној дана 28.02.
2018. године, донио је
ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ ПРЊАВОР
НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7
ДОЛАСКА НА ПОСАО И ПОВРАТКА С ПОСЛА

Члан 1.
Овим правилником се утврђује право запослених у ЈУ Дјечи вртић „Наша радост“ Прњавор (у
даљем тексту: Дјечији вртић) на накнаду трошкова
превоза приликом доласка на посао и повратка с
посла (у даљем тексту: накнада превоза).
Члан 2.
Запослени у Дјечијем вртићу, чија је адреса
становања од радног мјеста удаљена преко 4 km, а
највише до 50 km, имају право на накнаду превоза
приликом доласка на посао и повратка с посла, у
висини до пуне цијене мјесечне карте у јавном
саобраћају.
Запослени чија је адреса становања од радног
мјеста удаљена преко 50 km, остварује ово право до
износа који је утврђен за запослене чија је адреса
становања од радног мјеста удаљена 50 km.
Да би остварили ово право, запослени су
дужни да директору Дјечијег вртића, доставе писану
изјаву која садржи: тачну адресу становања, релaцију на којој запослени путује свaки дан на посао, те
чињеницу да на удаљености до 4 km од радног мјеста
радник, његов супружник или дијете нема у своме
власништву стан, кућу или другу стамбену јединицу.
За тачност података из става 3. овога члана
радник је одговоран дисциплински и материјално.
Раднику који испуњава услове за оствари-
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вање овог права, обрачун накнаде ће се вршити у
складу са евиденциом цијена пуних мјесечних радничких карти коју води Одјељење за стамбено-комуналне посове и инвестиције општине Прњавор.
Члан 3.
Право на накнаду превоза припада запосленом
само у дане кад је долазио на посао.
Евиденцију о присуству на послу и мјесту становања запослених води директор Дјечијег вртића.
Члан 4.
О провођењу овог правилника стараће се рачуноводство Дјечијег вртића.
Члан 5.
Правилник о признавању права запослених у
ЈУ Дјечи вртић „Наша радост“ Прњавор о нанакнади
трошкова превоза донесен је у складу са Колективним уговорам код послодавца, број 66/18 од
19.02.2018. године.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 93/18
Предсједник Управног одбора
Датум: 02.03.2018. год.
Бојан Шипрагић, с.р.
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