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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), чланова 37. и 144. став 4. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника 

о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 10.07.2018. године, донијела је       

 

О Д Л У К У 

о допуни Статута општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 15/17) у члану 3. 

послије ријечи „Поточани“ додаје се запета и ријеч 

„Присоје“. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-115/18                               Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) 

и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

10.07.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о давању овлаштења Начелнику 

општине Прњавор да закључи уговор о заједничком 

улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви 

Републике Српске“ Бања Лука 
 

Члан 1. 

У Одлуци о давању овлаштења Начелнику 

општине Прњавор да закључи уговор о заједничком 

улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви 

Републике Српске“ Бања Лука („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 9/18) у члану 1. став (3) 

мијења се и гласи: 

 „(3) Регулационим планом „У зони утицаја 

магистралног пута М-16.1“ („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/11),  планирана je изгра- 

дња кружног тока са двије траке на раскрсници 

магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474, 

у насељу „Вијака“, на земљишту означеном као к.ч. 

број 85/1,85/2, 85/3, 85/4, 85/6, 89/2, 93/6, 271/2, 

271/7, 271/8, 857/1, 857/4, 861/5 и 861/18 к.о. 

Вучијак.“ 
 

Члан 2. 

 У члану 2. став (1) тачке 3) и 4) мијењају се и 

гласе: 

„3) да преко Правобранилаштва Републике 

Српске поднесе приједлог Влади Републике Српске, 

да се утврди општи интерес за експропријацију некре- 

тнина означених као: 

- к.ч. број 85/3 „Испод пруге“ привредна 

зграда и двориште у површини од 2143 м
2
, уписана у 

ПЛ 314 к.о. Вучијак, у посједу Живковић Младен, 

син Дојчина, стари број к.ч. 1181/349, уписана у 

зк.ул. број 3017 к.о. Прњавор, власништво Живковић 

Младен, син Дојчина са 1/1 дијела власништва, 

- к.ч. број 271/8 „Испод пруге“ двориште у 

површини од 760 м
2
, уписана у ПЛ 326 к.о. Вучијак, 

у посједу „Парма Тренд“ д.о.о. Трн, стари број к.ч. 

1235/186, уписана у зк.ул. број 625 к.о. Прњавор, 

власништво „Парма Тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 

дијела власништва, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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- к.ч. број 85/2 „Испод пруге“ некатегориса- 

ни пут у површини од 6358 м
2
, уписана у ПЛ 33 к.о. 

Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број к.ч. 

1181/567 уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 

штва,  

- к.ч. број 271/2 „Испод пруге“ ост. неплодно 

земљиште  у површини од 3317 м
2
, уписана у ПЛ 33 

к.о. Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број 

к.ч. 1235/89, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 271/7 „Испод пруге“ ост.неплодно 

земљиште  у површини од 1096 м
2
, уписана у ПЛ 33 

к.о. Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број 

к.ч. 1235/117, уписана у зк.ул. број 2454 к.о. 

Прњавор, власништво Чолић Иво син Јозе са 1/1 

дијела власништва, 

- к.ч. број 861/5 „Прњавор-Добој“ кућа и зг., 

аутопут у површини од 7733 м
2
, уписана у ПЛ 33 к.о. 

Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број к.ч. 

213/1, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 861/18 „Прњавор-Добој“ ауто пут  

у површини од 1097 м
2
, уписана у ПЛ 33 к.о. 

Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број к.ч. 

213/8, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 857/1 „Клашнице-Дервента“ 

некатегорисани пут  у површини од 2244 м
2
, уписана 

у ПЛ 30 к.о. Вучијак, у посједу Општина Прњавор, 

стари број к.ч. 1181/421, уписана у зк.ул.број 737 к.о. 

Прњавор, власништво  Јавно добро-Исказ, 

- к.ч. број 857/4 „Клашнице-Дервента“ 

некатегорисани пут  у површини од 18 м
2
, уписана у 

ПЛ 30 к.о. Вучијак, у посједу Општина Прњавор, 

стари број к.ч. 1181/565, уписана у зк.ул. број 737 

к.о. Прњавор, власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 85/1 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 20291 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, 

у посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/460, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 

штва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 85/4 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 463 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/475, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела 

власништва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 85/6 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 707 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/586, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела вла- 

сништва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 89/2 „Испод пруге“ некатегори- 

сани пут у површини од 95 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. 

Вучијак, у посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број 

к.ч. 1181/478, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. 

Прњавор, власништво Државна својина са 1/1 дијела 

власништва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 93/6 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 1354 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/587, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела 

власништва, орган управљања СО-е Прњавор, 

4) да преко Правобранилаштва Републике 

Српске поднесе приједлог Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор за експропријацију некретнина 

означених као: 

- к.ч. број 85/3 „Испод пруге“ привредна 

зграда и двориште у површини од 2143 м
2
, уписана у 

ПЛ 314 к.о. Вучијак, у посједу Живковић Младен 

син Дојчина, стари број к.ч. 1181/349, уписана у 

зк.ул. број 3017 к.о. Прњавор, власништво Живковић 

Младен син Дојчина са 1/1 дијела власништва, 

- к.ч. број 271/8 „Испод пруге“ двориште у 

површини од 760 м
2
, уписана у ПЛ 326 к.о. Вучијак, 

у посједу „Парма Тренд“ д.о.о. Трн, стари број к.ч. 

1235/186, уписана у зк.ул. број 625 к.о. Прњавор, 

власништво „Парма Тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 

дијела власништва, 

- к.ч. број 85/2 „Испод пруге“ некатегориса- 

ни пут у површини од 6358 м
2
, уписана у ПЛ 33 к.о. 

Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број к.ч. 

1181/567 уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела вла- 

сништва,  

- к.ч. број 271/2 „Испод пруге“ ост. неплодно 

земљиште  у површини од 3317 м
2
, уписана у ПЛ 33 

к.о. Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број 

к.ч. 1235/89, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 271/7 „Испод пруге“ ост. неплодно 

земљиште у површини од 1096 м
2
, уписана у ПЛ 33 

к.о. Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број 

к.ч. 1235/117, уписана у зк.ул. број 2454 к.о. 

Прњавор, власништво Чолић Иво син Јозе са 1/1 

дијела власништва, 

- к.ч. број 861/5 „Прњавор-Добој“ кућа и зг., 

аутопут  у површини од 7733 м
2
, уписана у ПЛ 33 

к.о. Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број 

к.ч. 213/1, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 861/18 „Прњавор-Добој“ ауто пут  

у површини од 1097 м
2
, уписана у ПЛ 33 к.о. 

Вучијак, у посједу Путеви дирекција, стари број к.ч. 

213/8, уписана у зк.ул. број 737 к.о. Прњавор, 

власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 857/1 „Клашнице-Дервента“ нека- 

тегорисани пут  у површини од 2244 м
2
, уписана у 

ПЛ 30 к.о. Вучијак, у посједу Општина Прњавор, 

стари број к.ч. 1181/421, уписана у зк.ул. број 737 

к.о. Прњавор, власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 857/4 „Клашнице-Дервента“ нека- 

тегорисани пут  у површини од 18 м
2
, уписана у ПЛ 

30 к.о. Вучијак, у посједу Општина Прњавор, стари 

број к.ч. 1181/565, уписана у зк.ул. број 737 к.о. 

Прњавор, власништво  Јавно добро- Исказ, 

- к.ч. број 85/1 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 20291 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, 

у посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/460, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 
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штва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 85/4 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 463 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/475, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 

штва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 85/6 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 707 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/586, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 

штва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 89/2 „Испод пруге“ некатего- 

рисани пут у површини од 95 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. 

Вучијак, у посједу “Ратар“а.д. Прњавор, стари број 

к.ч. 1181/478, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. 

Прњавор, власништво Државна својина са 1/1 дијела 

власништва, орган управљања СО-е Прњавор, 

- к.ч. број 93/6 „Испод пруге“ њива 3. класе у 

површини од 1354 м
2
 уписана у ПЛ 36 к.о. Вучијак, у 

посједу “Ратар“ а.д. Прњавор, стари број к.ч. 

1181/587, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор, 

власништво Државна својина са 1/1 дијела власни- 

штва, орган управљања СО-е Прњавор.“ 

 

Члан 3. 

У осталом дијелу одлука остаје неизмије- 

њена. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-86.1/18                               Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Ре- 

публике Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 39. 

став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 10.07.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности 

  

Члан 1. 

У Одлуци о гробљима и погребној дјелатно- 

сти („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

21/15), у члану 36. став (2) мијења се и гласи:  

„(2) Сагласност на Правилник о реду на гро- 

бљу даје Начелник општине, а сагласност на Цјено- 

вник погребних услуга и услуга одржавања гробља 

даје Скупштина општине“. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-118/18                             Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 175. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17) и члана 5. став 1. Одлуке о одређивању и 

обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова 

и означавању зграда бројевима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 28/14), Скупштина општине 

Прњавор, је на сједници одржаној дана 10.07.2018. 

године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању назива Улице доктора Славка Шушка 

 

Члан 1. 

Улици у насељеном мјесту Прњавор, озна- 

ченој као дио к.ч. број 1135 и дио к.ч. број 651/6, к.о. 

Прњавор, у дужини од око 260 m, утврђује се назив 

Улица доктора Славка Шушка. 

 

Члан 2. 

Преосталом дијелу Улице Светог Саве, озна- 

чене као дио к.ч. број 1135, к.о. Прњавор, у дужини 

од око 520 m, дефинисане Одлуком о утврђивању 

имена улица („Службени гласник, број 3/93), назив 

остаје непромијењен. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-119/18                            Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17), 

члана 5. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе 
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општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 6/18) и чланова 161. и 201. став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сје- 

дници одржаној дана 10.07.2018. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о поништавању и поновном расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 

жалбе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор поништава 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора 

за жалбе општине Прњавор број 01-022-89-1/18 од 

14.05.2018. године, објављен у дневном листу 

„Вечерње новости“, издање од 16.05.2018. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 42/18 

од 18.05.2018. године. 

 

Члан 2. 

 Расписује се поновни Јавни конкурс за избор 

и именовање чланова Одбора за жалбе општине 

Прњавор (у даљем тексту: Одбор за жалбе). 

 

Члан 3. 

 Општи и посебни услови за избор и 

именовање у Одбор за жалбе прописани су чланом 

156. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и чланом 6. 

Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 6/18). 

 

Члан 4. 

(1) Поништавање конкурса и поновни Јавни 

конкурс за избор и именовање чланова Одбора за 

жалбе објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“. 

(2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања поновног 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

Члан 5. 

 Поступак спровођења конкурса, укључујући 

преглед приспјелих пријава, улазни интервју, 

контролу испуњености услова и предлагање 

кандидата, у складу са законом, извршиће Комисија 

за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју је 

именовала Скупштина општине Прњавор рјешењем 

број 01-111-13/18 од 06.04.2018. године („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 9/18). 
 

Члан 6. 

 За спровођење ове одлуке задужује се Стру- 

чна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-120/18                             Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 30. став 1. и члана 32. став 1. За- 

кона о основном васпитањуи образовању („Службе- 

ни гласник Републике Српске“, број 44/17), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. и 201. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на сје- 

дници одржаној дана 10.07.2018. године, донијела је 

 
О Д Л У К У  

о допунама Одлуке оутврђивању приједлога броја и 

просторног распореда основних школа са школским 

уписним подручјима на подручју општине Прњавор 

 

Члан 1.  

У Одлуци оутврђивању приједлога броја и 

просторног распореда основних школа са школским 

уписним подручјима на подручју општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 11/18) 

у члану 2. иза тачке 8. додаје се став (2) који гласи:  

„(2) Ученици петоразредних подручних одјељења 

школовање од шестог до деветог разреда настављају 

у централним школама којим припадају подручна 

одјељења, осим ученика: 

- ПО Доњи Штрпци – ученици од шестог до 

деветог разреда школовање настављају у деветора- 

зредном ПО Штрпци. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-97.1/18                            Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу («Службени гласник Републике 

Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник Репу- 

блике Српске», број 97/16), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 1, члана 175. 

став 2, члана 190. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној дана 

10.07.2018. године, донијела је 
 



11.07.2018.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 12                                 5 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела Регулационог  

плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1  

дионица Клашнице-Дервента територија оптшине 

Прњавор“ (измјена III) 
 

Члан 1. 

 (1) Приступа се изради измјене дијела Регу- 

лационог плана „У зони утицаја Магистралног пута 

М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија 

општине Прњавор“ (измјена III), (у даљем тексту: 

План).   

(2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је цца 1,9 ha.  

(3) План се доноси на плански период од 10 

година. 

(4) План ће бити израђен у складу са Зако- 

ном о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16) и Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 69/13). 
 

Члан 2. 
        Обухват Плана чини земљиште означено као 

к.ч. број: 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 625/2, 

625/5 и дио парцела к.ч. број 944 и 952 к.о. 

Насеобина Лишња. 
 

Члан 3.                   

(1) Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

(2) Носилац припреме Плана ће као улазне 

параметре обезбиједити и учинити доступном носи- 

оцу израде плана сву постојећу документацију у 

складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу про- 

стора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), неопходну за 

израду плана.      

(3) Избор носиоца израде плана вршиће се у 

складу са прописима о јавним набавкама.                                                                                                                       
 

Члан 4. 

(1) Рок за израду Плана је 60 дана од дана 

закључења уговора којим ће се дефинисати међу- 

собна права и обавезе носиоца припреме и носиоца 

израде плана. 

(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана и носиоаца израде Плана а потом на 

јавну расправу у складу са чланом 48. став 4. и став 

5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 

3/16).               

(3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће носи- 

лац припреме и начелник општине. 
 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбједиће се из 

буџета општине Прњавор. 

                                       

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у «Службеном гласнику општине  Пр- 

њавор». 
 

 

Број: 01-022-121/18                      Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гасник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репбу- 

лике Српске, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. и 167. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број: 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржној 

10.07.2018. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 

ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИСТОК 2, ИСТОК 3 И 

ЈУГ 1“ (ИЗМЈЕНА III) 
 

1. Скупштина општине Прњавор именује Са- 

вјет за укупно праћење израдеизмјене дијела Регула- 

ционог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III) 

(у даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевине, 

2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 

3) Радоје Дебељак, дипл. просторни планер, 

4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електроте- 

хнике, 

5) Сандра Лекић, дипл. инжењер архитектуре. 

2. Замјенски члан за именоване чланове из 

тачке 1. је Синиша Новић, дипломирани инжењер 

архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 

израде измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, 

исток 3 и југ 1“ (измјена III), вођења јавне расправе и 

усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене дијела 

Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ 

(измјена III) и заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских 

рјешења, усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашености документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 

другим прописима заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не 

донесе измјена дијела Регулационог плана „Исток 2, 

исток 3 и југ 1“ (измјена III). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у 

складу са Одлуком о накнадама одборницима и чла- 

новима радних тијела Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и 

31/16). 
 

Број: 01-111-22/18                               Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 

10.07.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор задужује 

Колегијум Скупштине општине Прњавор, надлежно 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције и Комисију за припрему приједлога имена 

насеља, улице, трга или парка, да у року од шест 

мјесеци размотри све приспјеле иницијативе и пре- 

дложи Скупштине општине нацрт Одлуке о измје- 

нама назива улица на подручју општине Прњавор.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-119.1/18                           Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 

пштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 10.07.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о пословању Јавне установе Музичка школа 

„Константин Бабић“ Прњавор у 2017. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-122/18                      Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 

301 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 10.07.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о извршеној радионици на тему „Орга- 

низација обављања водних услуга на нивоу јединица 

локалне самоуправе“. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-123/18                              Предсједник 

Датум: 10.07.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

302   

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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, у уку- 

пном износу од 1.530,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.530,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412500 – Набавка грађевинског мате- 

ријала за изградњу пропуста, мостова и других 

објеката у износу од 1.530,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• на конто 415200 – Капитални грантови у земљи 

у износу од 1.530,00 КМ (организациона једи- 

ница 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: 01/1-401-205/18                            Начелник       

Датум: 13.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

303 
 

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   

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Скупштина 
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општине и Стручна служба СО-е, у укупном износу 

од 1.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 –Трошкови репрезентације у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750110 – Скупштина општине и Стручна 

служба СО-е),  

• на конто 411200 – Расходи по основу дневница 

за службена путовања у износу од 1.000,00 КМ  

(организациона јединица број 00750110 – Ску- 

пштина општине и Стручна служба СО-е). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    

 

Број: 01/1-401-210/18                            Начелник       

Датум: 13.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

304 
 

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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за соци- 

јални рад Прњавор, у укупном износу од 570,00 КМ. 

 

II 

Износ од 570,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у  износу од 570,00 КМ (буџе- 

тски корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор),  

• на конто 419100 Расходи по судским рјешењима 

у износу од 570,00 КМ  (буџетски корисник број 

00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије.    
    

Број: 01/1-401-223/18                            Начелник       

Датум: 28.06.2018. год.                  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  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, у уку- 

пном износу од 6.670,00 КМ. 

 

II 

Износ од 6.670,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412500 – Набавка грађевинског мате- 

ријала за изградњу пропуста, мостова и других 

објеката у износу од 6.670,00 КМ  

(организациона јединица број 00750170 – Одје- 

љење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције),  

• на конто 415200 – Капитални грантови у земљи 

у износу од 6.670,00 КМ (организациона је- 

диница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
 

Број: 01/1-401-224/18                            Начелник       

Датум: 27.06.2018. год.                  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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника  ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор, у укупном износу од 

1.000,00 КМ. 
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II 

Износ од  1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 - Бруто плате запослених у  

износу од 1.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор),  

• на конто 411300 -  Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања (бруто) у износу од 1.000,00 

КМ  (буџетски корисник број 00750400 – ЈУ 

Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   
    

Број: 01/1-401-227/18                            Начелник       

Датум: 29.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

307 
 

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 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 3.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„Љубић“ из Прњавора, на име трошкова смјештаја на 

фудбалски камп „Короман“ најталентованијих дјеча- 

ка из Омладинског погона, који се од 01.07. до 07. 07. 

2018. године одржава на Јахорини. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-74/18                             Начелник       

Датум: 04.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

308 
 

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 гла- 

сник 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Њежић 

(Васо) Младену, из Доњих Вијачана, на име тро- 

шкова одлазка на пробне утакмице у фудбалски клуб 

Бајерн из Њемачке сина Васе који се активно бави 

спортом.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-23/18                             Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  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 гла- 

сник 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Барњак 

(Ранко) Божани, из Горњих Штрбаца, на име тро- 

шкова лијечења.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-130/18                           Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

310 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 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 ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Врховац 

(Перица) Божани, из Гусака, на име трошкова сту- 

дирања.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-149/18                            Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

311 
 

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 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења сре- дстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Кокорима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-57/18                              Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

312 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 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 Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Шиканић 

(Драгомир) Жељку, из Бабановаца, на име трошкова 

школовања ћерке Бојане.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-170/18                             Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

313 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатностиу износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 300,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Српској православној парохији Лиша- 

њска, на име трошкова организовања прославе Све- 

тог Василија Острошког, славе села Млинци. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-61/18                              Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

314 
 

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 
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ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава  се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатностиу износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 KMутврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 300,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Српској православној парохији Лиша- 

њска, на име трошкова организовања прославе, славе 

села Мрачај. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-401-197/18                           Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

315 
 

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 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од  

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Дренови. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-76/18                            Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

316 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Моравски 

(Томица) Стефану, из Доњих Штрбаца, на име тро- 
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трошкова студирања.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-116/18                            Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

317 
 

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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Војводић 

(Мирослав) Ведрану, из Прњавора, на име трошкова 

одласка Давида на кошаркашки камп за најталенто- 

ваније дјечаке и дјевојчице „Златибор 2018“.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-59/18                               Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

318 
 

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 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 600,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 487900 – Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средства ЈУ Основна школа 

„Никола Тесла“ из Прњавора, на име трошкова реа- 

лизације Школе у природи за ученике петих разреда 

ове Установе. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-431-6/18                              Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

319 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Финансирање Црвеног крста 

у износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста која 

ће се дозначити Општинској организацији Црвеног 

крста Прњавор, на име трошкова организовања једа- 

наестог сусрета Добровољних давалаца крви.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-78/18                             Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

320 
 

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 гла- 

сник 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 је- 

диницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од  2.080,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.080,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.080,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор износу од 2.080,00 КМ  (орга- 

низациона јединица број 00750180 – Oдјељење 

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе-

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Борачка организација општине 

Прњавор, која ће се додијелити Борачкој организа- 

цији општине Прњавор, на име плаћања рачуна 

Д.О.О „ЕЛТ“ из Прњавора за уградњу материјала и 

изведене радове на електроинсталацији у простори- 

јама Борачке организације, рачун број 1500/128 од 

21.12.2017. године. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-401-45/18                             Начелник       

Датум: 07.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

321 
 

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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима у 

износу од 400,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, која ће се дозначити 

Хуманитарној организацији Срби за Србе, Општина 

Пале, на име подршке организовању хуманитарног 

турнира Тројка из блока у Прњавору.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-77/18                              Начелник       

Датум: 08.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

322 
 

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 гла- 

сник 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на 

име одржавања меморијалног турнира у малом 

фудбалу у Кремни. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-79/18                             Начелник       

Датум: 08.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

323 
 

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 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

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

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„БОРАЦ“ Шибовска, на име одржавања традициона- 

лног турнира у малом фудбалу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-80/18                              Начелник       

Датум: 13.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

324 
 

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 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог  
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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 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 3.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Општинском фудбалском савезу Прњавор, на име 

одржавања спортских активности у селу Отпочи- 

ваљка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-70/18                              Начелник       

Датум: 18.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

325 
 

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 гла- 

сник 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Јокић 

(Анђелко) Бранкици, из Прњавора, на име трошкова 

организовања и учешћа на математичком купу у 

Београду, два ученика првог разреда Гимназије и по 

један учених VIII и IX разреда, који ће се одржати од 

25.06 до 30.06.2018. године. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-218/18                           Начелник       

Датум: 20.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

326 
 

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 сре- 

дстава на позицији 416100 - Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 

Дијани (Славко) Тешић, из Бабановаца, на име тро-  

шкова лијечења.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 
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не Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-205/18                            Начелник       

Датум: 21.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

327 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 117,00 КМ.  

 

II 

Износ од 117,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

117,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) у износу од 

117,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Oдјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове вије- 

наца, цвијећа, свијећа и др.), са које ће се одобрити 

новчана средства Мјесној борачкој организацији 

Кремна, за набавку три велике заставе Републике 

Српске. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-401-221/18                             Начелник       

Датум: 22.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

328 
 

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 гла- 

сник 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 једи- 

ницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 311,00 КМ.  

 

II 

Износ од 311,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

311,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) у износу од 

311,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Oдјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за остале трошкове оби- 

љежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, 

цвијећа, свијећа и др.), са које ће се одобрити 

новчана средства Oдјељењу за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту, за набавку преносивог звучника 

који је неопходан за извођење химне Републике 

Српске. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-401-222/18                             Начелник       

Датум: 22.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

329 
 

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.  
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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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Латиновић 

(Дане) Валентина, из Прњавора, на име материјалне 

помоћи. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-219/18                            Начелник       

Датум: 22.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

330 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације у износу од 

200,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Oдјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације, са које ће се 

одобрити новчана средства Савић (Радивоје) Зорану, 

из Околице, на име тешке материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-568/201/18                             Начелник       

Датум: 27.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

331 
 

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 једи- 

ницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Борачка организација општине 

Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 

Борачкој организацији општине Прњавор за прово- 

ђење пројекта „Социјализација дјеце Републике 

Српске -2018. године“ из категорије РВИ и катего- 

рисаних бораца за одлазак дјеце у Бечиће. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  
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општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-85/18                              Начелник       

Датум: 28.06.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 
                                                                       

О Г Л А С Н И   Д И О 

 

332 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове  

Општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-15/10 од 15.12.2010. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-66 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

улици Светог Саве бб у Прњавору са сљедећим 

подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом у улици Светрог Саве бб у Прњавору 

је Љубиша Рудоњић, предсједник Скупштине 

заједнице самостално и без ограничења, умејсто 

досадашњег предсједника Недељка Дебељака. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за  
заступање Заједнице, Недељка Дебељака. 

  
Број: 06-372-15/10                Службено лице органа 

Датум: 06.07.2018. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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погребној дјелатности......................................3 
  

294 Одлука о утврђивању назива Улице доктора 

Славка Шушка...................................................3 
 

295 Одлука  о поништавању и поновном 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе општине 

Прњавор.............................................................3 
 

296 Одлука  о допунама Одлуке оутврђивању 

приједлога броја и просторног распореда 

основних школа са школским уписним 

подручјима на подручју општине Прњавор...4 
 

297 Одлука  о приступању изради измјене дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја маги- 

стралног пута М-16.1 дионица Клашнице-

Дервента територија оптшине Прњавор“ 

(измјена III)........................................................4 
 

298 Рјешење  о именовању Савјета за укупно 

праћење израде измјене дијела Регулационог 

плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена 

III)........................................................................5 
 

299  Закључак о задужењу Колегијума 

Скупштине општине Прњавор, надлежно 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције и Комисију за припрему 

приједлога имена насеља, улице, трга или 

парка, да предложи Скупштини општине 

нацрт Одлуке о измјенама назива улица на 

подручју општине Прњавор.............................6 

 

300 Закључак о усвајању Извјештаја о 

пословању ЈУ Музичка школа „Константин 

Бабић“ Прњавор у 2017. години......................6 
 

301 Закључак о усвајању Извјештаја о извршеној 

радионици на тему „Организација обављања 

водних услуга на нивоу јединица локалне 

самоуправе“.......................................................6 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

302 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-205/18......................6 
 

303 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-210/18......................6 
 

304 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-223/18......................7 
 

305 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-224/18......................7 
 

306 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-227/18......................7 
 

307 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-74/18............................8 
 

308 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-23/18............................8 
 

309 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-130/18..........................9 
 

310 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-149/18..........................9 
 

311 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-57/18............................9 
 

312 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-170/18........................10 
 

313 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-61/18..........................10 
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314 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-197/18........................10 
 

315 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-76/18..........................11 
 

316 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-116/18........................11 
 

317 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-59/18..........................12 
 

318 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-431-6/18............................12 
 

319 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-78/18..........................12 
 

320 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-45/18..........................13 
 

321 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-77/18..........................13 
 

322 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-79/18..........................14 
 

323 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-80/18..........................14 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

324 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-70/18..........................14 
 

325 
 

Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-218/18........................15 
 

326 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-205/18........................15 
 

327 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-221/18........................16 
 

328 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-222/18........................16 
 

329 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-219/18........................16 
 

330 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-568/201/18........................17 
 

331 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-85/18..........................17 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛЕН ПО- 

СЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

332 Оглас број: 06-372-15/10...............................18 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

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

 




