
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

07. новембар 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  19       Година 54. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

417 
 

На основу члана 62. став 1. и 66. став 2. 

Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 

71/12 и 52/14), члана 39. став 2. тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 27. 

Статута општине Прњавор (“Службени гласник 

Општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и члана 161. 

и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општи- 

не Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној дана 06.11.2018. 

године   донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Oдлуке о кредитном задужењу Општине 

Прњавор за рефинансирање кредитних обавеза и 

финансирање капиталних инвестиција 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о кредитном задужењу Општине 

Прњавор за рефинансирање кредитних обавеза и 

финансирање капиталних инвестиција (“Службени 

гласник Општине Прњавор“, број 31/17) у члану 4. 

алинеја 4 се мијења и гласи: 

„грејс период: без грејс периода за кредитна средства 

намијењена за рефинансирање неисплаћеног дугоро- 

чног дуга, и са грејс периодом не дужим од 15 

мјесеци за кредитна средства намијењена за фина- 

нсирање капиталних инвестиција.“ 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број:  01-022-147/18                         Предсједник 

Датум: 06.11.2018. 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 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за распо- 

лагање непокретностима у својини Републике Ср- 

пске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) 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 20. сједници одржаној дана 

06.11.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

555/13 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 

555/13 „Водовод“ њива, у укупној површини од 409 

м
2
, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, посјед 

општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што 

по старом премјеру одговара к.ч. бр. 639/2 „Водо- 

вод“ њива, у укупној површини од 409 м
2
, уписана у 

зк. ул. 1951 к.о. Прњавор, власништво општине 

Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у урбаном 

подручју града, припада трећој зони, по почетној 

продајној цијени од 10.515,39 КМ, утврђеној на 

основу Одлуке Скупштине општине Прњавор о 

висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 5/18). 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Нове банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 

лицитацијом (у даљњем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у дне- 

вном листу „Вечерње новости“ и на интернет страни- 

ци општине, на начин одређен правилником, а исто- 

времено ће бити истакнут и на огласним таблама 

општине. 

       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљњем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 

дбама наведеног правилника. 

 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 

кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, комисија може приступити поступку про- 

даје непокретности непосредном погодбом, под 

условом да цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговара- 

јући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 

 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани 

уговором, а најкасније у року од 7 дана од дана 

достављања позитивног мишљења Правобранила- 

штва Републике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да  

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне 

цијене. 

 
Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-148/18                            Предсједник 

Датум: 06.11.2018. 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 17. став 1. и став 4. Закона о 

студентском стандарду („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/08), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 201. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана 06.11.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању 

ученика и студената  

 

Члан 1. 

У Одлуци о стипендирању ученика и 

студената („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 04/13, 03/14 и 28/16), у члану 2. став (3) брише 

се.  

 

Члан 2. 

У члану 3. у ставу (1) иза ријечи „сви“ дода- 

је се ријеч „редовни“. У истом члану, у ставу (2) 

додају се тачке д) и ђ) које гласе: 

„д) да припадају категорији лица са сме- 

тњама у развоју, 

ђ) да су под старатељством Центра за соци- 

јални рад.“ 

Иза тачке ђ) додаје се став (3) који гласи: 

„(3) Студенти који имају статус апсолвента не 

остварују право на додјелу стипендије“. 

 

Члан 3. 

У члану 5. став (1) тачка в) мијења се и 

гласи: „Ученици који су под старатељством Центра 

за социјални рад“. У истом члану додаје се нова 

тачка г) која гласи „ученици са сметњама у развоју“.  

 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  
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Прњавор“. 
 

Број: 01-022-149/018                         Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

420 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само-  

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 12. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

12/18) 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 сједници 

одржаној дана 06.11.2018. године, донијела је  

                             

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о организовању Јавне установе  

Центар за културу Прњавор 
 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Јавне установе Це- 

нтар за културу Прњавор („Службени гласник општи- 

не Прњавор“, број: 12/16, 24/17 и 11/18) у члану 3. 

ставу (1) тачки 34), послије ријечи „продавницама“, 

додају се ријечи „(осим оружја и муниције).“ 
 

Члан 2. 

 Јавна установа Центар за културу Прњавор 

дужна је да усклади Статут установе са одредбама 

ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-143/18                               Предсједник 

Датум: 06.11.2018. 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 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

чланa 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и 

члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 

Прњавор на 20. сједници одржаној 06.11.2018. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење ја-  

вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у посту- 

пку продаје непокретности у својини општине 

Прњавор, означене као к.ч. бр. 555/13 „Водовод“ 

њива, у укупној површини од 409 м
2
, уписана у ПЛ 

број 225 к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор са 

1/1 дијела (нови премјер), што по старом премјеру 

одговара к.ч. бр. 639/2 „Водовод“ њива, у укупној 

површини од 409 м
2
, уписана у зк. ул. 1951 к.о. 

Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Oстојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације, у поступку продаје непокретности у 

својини општине Прњавор, у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање непо- 

кретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број:  01-111-31/18                               Предсједник 

Датум: 06.11.2018. 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 12/18), члана 7. Одлуке о стипендирању ученика и 

студената („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 04/13, 03/14 и 28/16) и члана 161. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

06.11.2018. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу 

стипендија 

 

I 

Именује се Комисија за обраду захтјева за 

додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

1) Дијана Милијаш-Трипуновић, предсје- 

дник Комисије, 

2) Александра Далшашо-Лепир, члан, 

3) Тијана Кљунић, члан, 

4) Сања Тривалић, члан и 

5) Дражен Микић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије утврђен је чланом 7. 

Одлуке о стипендирању ученика и студената  („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 04/13, 03/14, 

28/16). 
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III 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању Комисије за обраду 

захтјева за додјелу стипендија („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 03/17).  

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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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 чл. 161. и 167. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор на 20. сједници, одржа- 

ној 06.11.2018. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ 

ИЗРАДЕИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„У ЗОНИ УТИЦАЈА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-16.1 

ДИОНИЦА КЛАШНИЦЕ – ДЕРВЕНТА, ТЕРИТОРИЈА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР“ (ИЗМJEНА III)  

 

1. Скупштина општине Прњавор именује 

Савјет за укупно праћење израде измјене дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице - Дервента, територи- 

ја општине Прњавор“ (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 еле- 

ктротехнике, 

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 „У зони 

утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Кла- 

шнице - Дервента, територија општине Прњавор“ 

(измјена III), вођењајавне расправе и усаглашавања 

ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене дијела Регу- 

лационог плана „У зони утицаја магистралног пута 

М-16.1 дионица Клашнице - Дервента, територија 

општине Прњавор“ (измјена III) и заузима стручне 

ставове у погледу рационалности и квалитета предло- 

жених планских рјешења, усаглашености документа 

са документима просторног уређења, који предста- 

вљају 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 измјене дијела Регулационог плана „У зони 

утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Кла- 

шнице - Дервента, територија општине Прњавор“ 

(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). 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Благојевић Винке кћери Саве из Ратко- 

вца, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 

земљишно-књижним подацима, а на основу члана 

204. Закона о општем управном поступку („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 

50/10 и 66/18), 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), на сједници одржаној дана 

06.11.2018. године, доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1 диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-197/01 од 

29.04.2002. године, на начин да се иза ријечи „к.о. 

Ратковац“ брише тачка додаје зарез и текст који 

гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 

к.ч. бр. 371/5 „расадник“ њива у површини од 796 m
2
 

уписана у зк. ул. број 66 к.о. Коњуховци као државна 

својина са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

Образложење 

Благојевић Винка кћи Саве из Ратковца 

поднијела је захтјев Републичкој управи за геодетске 

и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-197/01 од 

29.04.2002. године, правоснажно 07.06.2002. године, 

допуни земљишно-књижним подацима према прило- 

женом списку земљишта, како би могло бити про- 

ведено у земљишним књигама, наводећи да је 

земљиште додијељено њеном покојном супругу 

Благојевић Слободану сину Станоја, непосредном 

погодбом. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36- 



07.11.2018.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 19                                 5 
 

475-197/01 од 29.04.2002. године, правоснажно 07.06. 

2002. године, Благојевић Слободану сину Станоја из 

Прњавора додијељено непосредном погодбом неи- 

зграђено градско грађевинско земљиште у државној 

својини означено као к.ч. бр. 610/24 „Расадник“ њива 

у површини од 796 m
2
, уписано у ПЛ бр. 53 к.о. 

Ратковац (сада уписано у ПЛ бр. 494 к.о. Ратковац на 

име Благојевић Слободана), те да у рјешењу нису 

наведени земљишно-књижни, већ само катастарски 

подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 

610/24 „Расадник“ њива у површини од 976 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 53 к.о. Ратковац (сада уписано у 

ПЛ бр. 494 к.о. Ратковац, на име посједника Бла- 

гојевић Слободана сина Станоја из Прњавора), 

одговарају парцеле грунтовног премјера означене 

као к.ч. бр. 371/5 „Расадник“ њива у површини од 

796 m
2
 уписана у зк. ул. број 66 к.о. Ратковац као 

државна својина са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 494 к.о. Ратковац утврђено 

је да је Благојевић Слободан уписан као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 610/24 „Раса- 

дник“ њива у површини од 796 m
2
 на основу Рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

197/01 од 29.04.2002. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 66 к.о. Коњуховци 

утврђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. 

бр. 371/5 „Расадник“ њива у површини од 796 m
2
 

уписана државна својина са 1/1 дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти дo- 

нијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнeсe- 

ним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшeњe), 

одлучено је као у диспозитиву овог допунског рје- 

шења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Гајић Раденка сина Драгутина и Гајић 

Миле кћери Стојана из Прњавора, поднесеном Репу- 

бличкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор, у 

предмету допуне рјешења земљишно-књижним 

подацима, а на основу члана 204. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 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), 

на сједници одржаној дана 06.11.2018. године, 

доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1 диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-71/01 од 

20.06.2001. године, на начин да се иза ријечи „к.о. 

Прњавор“ брише тачка додаје зарез и текст који 

гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 

к.ч. бр. 278/57 „Гложић“ њива у површини од 608 m
2
 

уписана у зк. ул. број 1174 к.о. Прњавор, као 

државна својина са 1/1 дијела, право кориштења 

Скупштина општине Прњавор са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 

јењено. 

 

Образложење 

Гајић Раденко син Драгутина и Гајић Мила 

кћи Стојана из Прњавора поднијели су захтјев 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор, којим су тражили да се рјешење Ску- 

пштине општине Прњавор број 36-475-71/01 од 

20.06.2001. године, правоснажно 12.08.2001. године, 

допуни земљишно-књижним подацима према прило- 

женом списку земљишта, како би могло бити про- 

ведено у земљишним књигама.   

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-

475-71/01 од 20.06.2001. године, правоснажно 12.08. 

2001. године, Гајић Раденку сину Драгутина и Гајић 

Мили кћери Стојана из Прњавора додијељено на 

коришћење ради грађења неизграђено градско 

грађевинско земљиште државне својине означено 

као к.ч. бр. 1035/78 „Гложић“ њива у површини од 

608 m
2
, уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада 

уписано у ПЛ бр. 3707 к.о. Прњавор на име Гајић 

Мила), те да у рјешењу нису наведени земљишно-

књижни, већ само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 

1035/78 „Гложић“ њива у површини од 608 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у 

ПЛ бр. 494 к.о. Ратковац, на име посједника Гајић 

Миле кћери Стојана из Прњавора), одговарају 

парцеле грунтовног премјера означене као к.ч. бр. 

278/57 „Гложић“ њива у површини од 608 m
2
 

уписана у зк. ул. број 1174 к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела, право кориштења Скупштина  
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општине Прњавор са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 3707 к.о. Прњавор утвр- 

ђено је да је Гајић Мила уписана као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 1035/78 

„Гложић“ њива у површини од 608 m
2
 на  основу 

Уговора о поклону ОПУ бр. 560/09 од 14.08.2009. 

године сачињеног код Видић Владе, нотара из 

Прњавора, којим је Гајић Раденко свој супосједнички 

дио од ½ поклонио супрузи Гајић Мили, а увидом у 

историјат промјена утврђено је да су Гајић Раденко и 

Гајић Мила били уписани као супосједници са по ½ 

дијела по основу Рјешења Скупштине општине Прња- 

вор број 36-475-71/01 од 20.06.2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 1174 к.о. Прњавор утвр- 

ђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

278/57 „Гложић“ њива у површини од 608 m
2
 

уписана државна својина са 1/1 дијела, право кори- 

штења Скупштина општине Прњавор са 1/1 дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-475-15/18                                Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

426 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2018. годину, Скупшти- 

на општине Прњавор, на 20. сједници одржанoj дана 

06.11.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса бу- 

џета општине Прњавор за 2018. годину, суштински, 

формално и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-150/18                              Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

427 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину, 

Скупштина општине Прњавор, на 20. сједници одр- 

жанoj дана 06.11.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину, 

суштински, формално и правно технички је прихва- 

тљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-151/18                      Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

428 
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 I 12/18) и члана 168. Посло- 

вника o раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, разма- 

трајући годишњи годишњи Програм рада Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 

радну 2018/2019. годину, на 20. сједници одржаној 

06.11.2018. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на годишњи Програм рада Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 

2018/2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-152/18                             Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

429 
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 
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вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2019. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 20. сједници одржанoj дана 

06.11.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2019. годину, суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 

нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-013-14/18                                Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

430 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрајући Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за период 01.01.-30.06.2018. године, 

Скупштина општине Прњавор, на 20. сједници 

одржанoj дана 06.11.2018. године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за 

период 01.01.-30.06.2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-153/18                              Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

431                                          
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрајући Информацију о остваривању права 

породица погинулих и несталих бораца, ратних 

војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 

20. сједници одржанoj дана 06.11.2018. године, 

донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о остваривању права породица поги- 

нулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, 

бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-154/18                      Предсједник 

Датум: 06.11.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

432 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 98. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор 

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

12/18), начелник општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника 

у Општинској управи општине Прњавор (у даљњем 

тексту: Комисија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсје- 

дник, 

2) Ивана Декет, службеник, члан, 

3) Бесима Мујанић, службеник, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

пријем приправника у Општинској управи општине 

Прњавор, што укључује контролу испуњавања 

услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 

и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 

слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и Правилником о посту- 

пку запошљавања приправника у Општинску управу 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор, број 17/17). Конкурсна комисија ће доста- 

вити начелнику општине листу за избор кандидата 

са записницима о предузетим радњама у току 

изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-123-2-1/18                              Начелник 

Датум: 15.10.2018. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

433 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 25. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 37/12 и 90/16), члана 8. Правилника о 

утврђивању способности лица у поступку оствари- 
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вања права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 116/12, 111/13 и 9/17) и 

чланова 37. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 

12/18) начелник општине доноси сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању комисије 

 

I 

У Рјешењу о именовању Првостепене 
стручне комисије стручна комисија за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивању функционалног 

стања корисника број 01/1-014-208/17 од 21.6.2017. 

године у тачки I подтачка 1. ријечи: „Нина Николић 

Благојевић“ замјењују се ријечима „Прим. др Љиља- 

на Милосављевић“. 

 

II 

 У осталом дијелу рјешење остаје неизмије- 

њено. 

 

III 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-279-1/18                         Начелник 

Датум: 24.10.2018. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

434 
 

 На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор 

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

Начелник општине Прњавор доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о допуни Закључка о утврђивању накнада за 

комисију која обавља технички преглед објекта 

 

I 

 У Закључку о утврђивању накнада за коми- 

сију која обавља технички преглед објекта („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 1/18), у 

тачки 5. послије ријечи: „накнаде“ тачка се замјењује 

запетом и додају ријечи: „а ако Комисија броји више 

од 5 чланова, уплаћени износ се равномјерно дијели 

на све чланове комисије и добијени износ чланова 

комисије, осим предсједника комисије, умањује се за 

3% и додаје предсједнику комисије“. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-22-1/18                        Начелник 

Датум: 17.06.2018. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

435 
 

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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор, у укупном износу од 

2.700,00 КМ. 
 

II 

Износ од  2.700,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411200 – Бруто накнаде трошкова запо- 

слених у износу од 2.700,00 КМ (буџетски кори- 

сник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 

Радост“ Прњавор),  

• на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запо- 

слених за вријеме боловања (бруто) у износу од 

2.700,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 – 

ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-301/18                           Начелник   

Датум: 06.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

436 
 

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 сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности у укупном износу од 30.000,00 КМ. 
 

II 

 Износ од 30.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту 

7.000.000,00 КМ у износу од 20.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750190 – Остала 

буџетска потрошња) 

• са конта 413300 – Камата на кредит 7.000.000,00  
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КМ у износу од 10.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750190 – Остала буџетска 

потрошња) 

• на конто 415200 – Помоћи вјерским заједницама 

(Заштита културно - историјског наслијеђа) у 

износу од 30.000,00 КМ (организациона јединица 

00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности) 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-313/18                           Начелник   

Датум: 14.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

437 
 

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 буџетског корисника  ЈУ Музичка школа 

„Константин Бабић“ Прњавор, у укупном износу од 

61,50 КМ. 
 

II 

Износ од 61,50 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 61,50 КМ (буџетски корисник број 

08400005 – ЈУ Музичка школа „Константин 

Бабић“ Прњавор),  

• на конто 412600 - Расходи по основу путовања и 

смјештаја у износу од 61,50 КМ (буџетски кори- 

сник број 08400005 – ЈУ Музичка школа „Конста- 

нтин Бабић“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.                   

 

Број: 01/1-401-315/18                            Начелник   

Датум: 21.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

 

438 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 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 (орга- 

низациона 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 малом фудбалу у  

Црквеној. 
 

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: 01/1-434-131/18                           Начелник   

Датум: 11.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

 

439 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 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.  
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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 Пр- 

њавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 200,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Станковић 

Урош, из Прњавора, на име тешке материјалне 

ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-285/18                            Начелник   

Датум: 11.09.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

440 
 

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 буџетског корисника  ЈУ Народна библи- 

отека Прњавор, у укупном износу од  600,00 КМ. 

 

II 

Износ од  600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412200 - Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 

ртних услуга  у  износу од 600,00 КМ (буџетски 

корисник број 08180068 – ЈУ Народна библиотека 

Прњавор),  

• на конто 412300 -  Расходи за режијски материјал  

у  износу од 600,00 КМ (буџетски корисник број 

08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-310/18                           Начелник   

Датум: 01.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

441 
 

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 

финансије у укупном износу од 14.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од  14.000,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто) у износу од 14.000,00 

КМ  (организациона јединица број 00750140 – 

Одјељење за финансије),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања (бруто) у износу 

од 14.000,00 КМ  (организациона јединица број 

00750140 – Одјељење за финансије). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-320/18                           Начелник   

Датум: 01.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

442 
 

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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор у укупном износу од 

5.000,00 КМ. 
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II 

Износ од  5.000,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 5.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запо- 

слених за вријеме боловања (бруто) у износу од 

3.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор), 

• на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријем боловања који 

се рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања у износу од 1.500,00 КМ  (организаци- 

она јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   
         

Број: 01/1-401-318/18                            Начелник   

Датум: 01.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

443 
 

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 

пољопривреду, водопривреду и шумарство у уку- 

пном 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 416100 - Регресирање камата на пољопри- 

вредне кредите у износу од 1.000,00 КМ  (орга- 

низациона јединица број 00750250 – Одјељење за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство),  

• на конто 412700 - Трошкови противградне зашти- 

те у износу од 1.000,00 КМ  (организациона једи- 

ница број 00750250 – Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство). 

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: 01/1-401-327/18                           Начелник   

Датум: 03.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

444 
 

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 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

у укупном износу од 4.250,00 КМ. 

 

II 

Износ од  4.250,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Средства за стипендије уче- 

ника и студената у износу од 4.250,00 КМ  (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности),  

• на конто 416100 – Средства за студентске награде 

- посебни резултати током школовања у износу 

од 4.250,00 КМ  (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-324/18                            Начелник   

Датум: 03.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

445 
 

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 Одсјек за за-  
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једничке послове у укупном износу од 2.620,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.620,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

2.620,00 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 2.620,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
    

Број: 01/1-401-325/18                           Начелник   

Датум: 03.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

446 
 

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 сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за општу управу у буџетског корисника ЈУ Гимна- 

зија Прњавор у укупном износу од  2.245,00 КМ. 

 

II 

 Износ од 2.245,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 412700 - Уговорене услуге - ИСО станда- 

рди у износу од 1.033,13 КМ (организациона 

јединица број 00750130 - Одјељење за општу 

управу) 

• са конта 412900 – Трошкови обиљежавања 

значајних датума у МЗ у износу од 1.211,87 КМ 

(организациона јединица број 00750130 – Одјеље- 

ње за општу управу), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 2.245,00 КМ (буџетски корисник 

08150026 –ЈУ Гимназија Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-434-105/18                            Начелник   

Датум: 04.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

447 
 

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 Остала буџетска 

потрошња, у укупном износу од 800,00 КМ. 
 

II 

Износ од  800,00 КМ   утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 487200 – Трансфери ентитету у износу 

од 800,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња),  

• на конто 487300 – Трансфери јединицама локалне 

самоуправе у износу од 800,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750190 – Остала буџетска 

потрошња). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     
       

Број: 01/1-401-330/18                           Начелник   

Датум: 09.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

448 
 

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 сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у између организационе јединице Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

у буџетског корисника ЈУ Центар за културу  Прња- 

вор у укупном износу од  4.000,00 КМ. 
 

II 

 Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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• са конта 416100 – Подстицаји за запошљавање у 

привреди –МЕГ пројекат у износу од 4.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750150 – Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге Це- 

нтра за културу у износу од 4.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 08180011 – ЈУ Центар за 

културу Прњавор), 

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: 01/1-401-334/18                            Начелник   

Датум: 10.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

449 
 

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 Терито- 

ријална ватрогасна јединица Прњавор, у укупном 

износу од 1.230,00 КМ. 

 

II 

Износ од  1.230,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

550,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 – Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор),  

• са конта 511400 – Инвестиционо одржавање 

опреме у износу од 680,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750125 – Територијална ватро- 

гасна јединица Прњавор),  

• на конто 412300 – Расходи за режијски материјал 

у износу од 550,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750125 – Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 680,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750125 – Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        

 

Број: 01/1-401-331/18                            Начелник   

Датум: 11.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

450 
 

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 сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Одјељење за 

инспекцијске послове и буџетског корисника ЈУ 

Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор  у 

укупном износу од  990,00 КМ. 

 

II 

 Износ од 990,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге 

(извршење рјешења, мониторинг загађујућих 

материјала у животној средини) у износу од 

990,00 КМ (организациона јединица број 

00750220 – Одјељење за инспекцијске послове), 

• на конто 412400 – Расходи за материјал за посе- 

бне намјене у износу од 990,00 КМ (буџетски 

корисник 08150027 – ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

Број: 01/1-401-336/18                         Начелник   

Датум: 12.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

451 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) 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-  
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ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

финансије у укупном износу од 193.800,00 КМ. 

 

II 

Износ од  193.800,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и једно- 

кратне помоћи (бруто) у износу од 160.800,00 КМ  

(организациона јединица број 00750140 – Одје- 

љење за финансије),  

• са конта 638100 – Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме боловања који 

се рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања  у износу од 20.000,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750140 – Одјељење за 

финансије),  

• са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада у износу од 13.000,00 КМ  (органи- 

зациона јединица број 00750140 – Одјељење за 

финансије),  

• на конто 411100 – Расходи за бруто плате запо- 

слених у износу од 193.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750140 – Одјељење за 

финансије), 

• на конто 412700 – Трошкови банкарских услуга у 

износу од 800,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750140 – Одјељење за финансије). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       
     

Број: 01/1-401-343/18                            Начелник   

Датум: 15.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

452 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 33/17), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационе јединице Одјељење за бора- 

чко-инвалидску и цивилну заштиту и Одсјек за заје- 

дничке послове у укупном износу од  12.084,23 КМ. 

 

II 

 Износ од 12.084,23 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 511100 - Средства за спомен собу посве- 

ћену одбрамбено-отаџбинском рату РС 1991-

1995. године у износу од 12.084,23 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту), 

• на конто 511200 - Инвестиционо одржавање, реко- 

нструкција и адаптација зграда и објекатау 

износу од 12.084,23 КМ (организациона јединица  

00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

Број: 01/1-401-344/18                            Начелник   

Датум: 15.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

453 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту у укупном 

износу од 500,00 КМ. 

 

II 

Износ од  500,00 КМ   утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Средства за организовање 

парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама у износу од 500,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту),  

• на конто 415200 – Средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове вије- 

наца, цвијећа, свијећа и др.) у износу од 500,00 

КМ (организациона јединица број 00750180 – 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       
 

Број: 01/1-401-07/18                             Начелник   

Датум: 15.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
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454 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 Одсјек за 

јавне набавке, правна питања  и прописе у укупном 

износу од 1.590,00 КМ. 

 

II 

Износ од  1.590,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 – Трошкови непотпуне експро- 

пријације, процјене вјештачења, накнаде штете и 

сл. у износу од 1.590,00 КМ  (организациона једи- 

ница број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, 

правна питања  и прописе),  

• на конто 412700 –Расходи за стручне услуге у 

износу од 1.590,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања  и прописе). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 

цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 

закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     
    

Број: 01/1-401-345/18                             Начелник   

Датум: 16.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

455 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 33/17), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности и 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције у укупном износу од  18.000,00 КМ. 

 

II 

 Износ од 18.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 416100 - Подстицаји за запошљавање у 

привреди – МЕГ пројекат у износу од 18.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750150 – 

Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности), 

• на конто 412800 - Трошкови одржавања јавне 

расвјете (у граду и мјесним заједбницама) у 

износу од 8.000,00 КМ (организациона јединица  

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• на конто 412800 - Остали комунални послови по 

наруџби (саднице, канали, уређење зелених 

површина, објекти на путу, чишћење сливника, 

одржавање јавних извора) у износу од 10.000,00 

КМ (организациона јединица 00750170 – Одје- 

љење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

Број: 01/1-401-333/18                            Начелник   

Датум: 16.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

456 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 буџетског корисника ЈУ Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор у укупном износу од 

2.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од  2.500,00 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 1.500,00 КМ  

(буџетски корисник број 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор),  

• са конта 412400 - Расходи за материјал за посе- 

бне намјене у износу од 500,00 КМ  (буџетски 

корисник број 08150027 – ЈУ Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор),  

• са конта 412900 - Остали непоменути расходи у 

износу од 500,00 КМ  (буџетски корисник број 

08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор),  
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• на конто 411200 - Накнаде трошкова запослених у 

износу од 1.500,00 КМ  (буџетски корисник број 

08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор),  

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 1.000,00 КМ  (буџетски корисник број 

08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     
       

Број: 01/1-401-337/18                           Начелник   

Датум: 16.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

457 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 33/17), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Остала буџетска 

потрошња и Кабинет начелника у укупном износу од  

5.000,00 КМ. 
 

II 

 Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 621900 – Издаци за потенцијалне обавезе 

по основу издатих гаранција  у износу од 5.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750190 – 

Остала буџетска потрошња), 

• на конто 412900 – Расходи по основу органи- 

зације, пријема, манифестација и остали расходи 

у износу од 5.000,00 КМ (организациона јединица  

00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-401-348/18                          Начелник   

Датум: 16.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

458 
 

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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор у укупном износу од 

8.300,00 КМ. 

 

II 

Износ од  8.300,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у изно- 

су од 3.000,00 КМ  (организациона јединица број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор),  

• са конта 412400 – Расходи за материјал за посе- 

бне намјене у износу од 5.300,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вр- 

тић „Наша Радост“ Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања (бруто) у износу 

од 3.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор), 

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање у 

износу од 1.500,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 600,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 3.200,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
        

Број: 01/1-401-342/18                           Начелник   

Датум: 17.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

459 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 33/17), 

Начелник општине доноси следећи  
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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 

општу управу 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 412500 – Трошкови текућег одржавања 

објеката у мјесним заједницама у износу од 

4.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750130 – Одјељење за општу управу), 

• на конто 412900 – Трошкови вјенчања у износу 

од 4.000,00 КМ  (организациона јединица број 

00750130 – Одјељење заопшту управу). 

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: 01/1-401-338/18                            Начелник   

Датум: 18.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

460 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 буџетског корисника ЈУ Гимназија 

Прњавор у укупном износу од 195,55 КМ. 

 

II 

Износ од  195,55 КМ   утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 - Расходи за стручне услуге у 

износу од 195,55 КМ (буџетски корисник број 

08150026 – ЈУ Гимназија Прњавор),  

• на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада у износу од 195,55 КМ  (буџетски 

корисник број 08150026 – ЈУ Гимназија Прња- 

вор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо-  

дно 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: 01/1-401-347/18                            Начелник   

Датум: 18.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

461 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 

општу управу у укупном износу од 19.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од  19.500,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Израда регулационих и урба- 

нистичких планова, пројеката програма и студија 

у износу од 19.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

• на конто 412900 – Трошкови Комисије за преглед 

пројектне документације, технички пријем обје- 

ката и друге комисије у износу од 19.500,00 КМ  

(организациона јединица број 00750160 – 

Одјељење за просторно уређење). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     
   

Број: 01/1-401-346/18                           Начелник   

Датум: 18.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

462 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Слу- 

жбени 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 
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локални економски развој и друштвене дјелатности у 

укупном износу од 26.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од  26.000,00 КМ   утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Средства за стипендије ученика 

и студената у износу од 18.150,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750150 - Одјељење за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатности), 

• са конта 416100 – Средства за запошљавање у 

привреди –МЕГ пројекат у износу од 7.850,00 КМ  

(организациона јединица број 00750150 – Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 26.000,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
  

Број: 01/1-401-322/18                            Начелник   

Датум: 22.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

463 
 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 67. и 88. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18) и члана 17. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 94/15), Начелник општине 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА 

И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се предмет, 

циљеви, методе, технике, поступак и процедуре попи- 

са, врсте и рокови за извршење пописа, те начини 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза. 

 

Члан 2. 

Попис имовине и обавеза врши се у складу 

са начелима уредног инвентарисања, а посебно са 

начелима: 

1) појединачног обухватања, 

2) потпуности, 

3) истинитости, 

4) узимања у обзир економске својине, 

5) тачног означавања и 

6) могућности провјере, односно контроле. 

 

Члан 3. 

Под усклађивањем књиговодственог стања 

са стварним стањем имовине и обавеза подразумије- 

ва се усклађивање: 

1) физичког стања и књиговодствених 

вриједности имовине формираних током обрачу- 

нског периода у помоћним књиговодственим евиде- 

нцијама са стварним стањем утврђеним пописом, 

2) књиговодствених вриједности имовине и 

обавеза добијених евидентирањем пословних дога- 

ђаја до дана пописа у аналитичким евиденцијама 

потраживања од купаца, обавеза према добавља- 

чима, искоришћених и одобрених кредита и зајмова, 

примљених и датих аванса и другог са њиховим 

стварним вриједностима утврђеним пописом и 

3) вриједности имовине и обавеза утврђе- 

них на начин описан у тачки  1) и 2) овог члана са 

вриједностима те имовине и обавеза добијеним при- 

мјеном неке од дозвољених метода вредновања 

различитих од методе историјског трошка (врије- 

дности утврђене примјеном метода текућег трошка, 

дисконтоване вриједности, нето продајне вриједно- 

сти и друго). 

 

Члан 4. 

(1) Предмет пописа из члана 1. овог прави- 

лника су: 

1) имовина у власништву Општине, укљу- 

чујући и имовину узету под финансијски закуп, 

2) имовина која није у власништву, а коју 

Општина посједује, користи и управља на основу 

закона, уговора, споразума или по неком другом 

основу и 

3) обавезе које, у складу са прописима 

којима се регулише област рачуноводства, укљу- 

чујући и примјену међународних рачуноводствених 

стандарда за јавни сектор, представљају обавезе 

Општине. 

(2) Имовина из става (1) тачка 1) овог члана 

обухвата: нефинансијску имовину у сталним и теку- 

ћим средствима, укључујући средства у припреми и 

авансе, те дугорочну и краткорочну финансијску 

имовину, укључујући дугорочна и краткорочна 

разграничења, финансијске и обрачунске односе 

између буџета и буџетских корисника и дуге имови- 

нске облике.  

 

А) Нефинансијска имовина као предмет 

пописа 

а) произведена стална имовина 

а1) зграде и објекти: 

-  стамбени објекти и јединице, 

- пословни објекти и простори – канцелари- 

јски објекти и простори, објекти у власништву 

Општине које користе здравствене, образовне и 

институције културе, спортско-рекреативни објекти 

и производно-услужни објекти (гараже), 

- саобраћајни објекти – улице, локални и 

некатегорисани путеви, мостови, вањска освјетљења 

и остали саобраћајни објекти, 

- остали објекти - водоводи, канализација,  
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насипи, спортско-рекреативни терени, уређене зеле-  

не површине и други објекти. 

а2) постројења и опрема: 

-  превозна средства - моторна возила, тере- 

нска возила, и остала превозна средства, 

- канцеларијска опрема, алат и инвентар - 

канцеларијски намјештај, рачунарска опрема, канце- 

ларијске машине, инвентар и остала канцеларијска 

опрема, алат и инвентар, 

- комуникациона опрема - телефонска опре- 

ма, ТВ опрема, рачунарско-мрежна опрема и остала 

комуникациона опрема, 

-  гријна, расхладна и заштитна опрема – 

опрема за гријање, вентилацију и хлађење, опрема за 

противпожарну заштиту, алармни и сигурносни си- 

стеми, 

- опрема за образовање, науку, културу и 

спорт - музичка опрема и спортска опрема, 

-  специјална опрема - опрема за цивилну за- 

штиту, ватрогасна и комунална опрема, 

- производно-услужна опрема, алат и инве- 

нтар - машине и уређаји, алат, инсталације и остала 

производно-услужна опрема, алат и инвентар, 

-  остала постројења и опрема - мјерни и ко- 

нтролни инструменти и уређаји, трафои и агрегати и 

остала постројења и опрема, 

-  биолошка имовина - вишегодишње укра- 

сно биље и остали вишегодишњи засади, 

- инвестициона имовина у власништву и 

инвестициона имовина дата под оперативни закуп – 

грађевински објекти, 

- нематеријална произведена имовина - рачу- 

нарски програми (софтвери) и остала нематеријална 

произведена имовина, 

б) драгоцјености - умјетничка дјела и остале 

драгоцјености, 

в) непроизведена стална имовина: 

-  земљиште - градско-грађевинско земљи- 

ште и остало земљиште, 

- нематеријална непроизведена имовина (ли- 

ценце), 

г) нефинансијска имовина у сталним сре- 

дствима у припреми и аванси – сва претходно наве- 

дена произведена и непроизведена стална имовина 

која се налази у фази прибављања / изградње, одно- 

сно израде, као и дати аванси у вези са претходно 

наведеним, 

д) нефинансијска имовина у текућим средстви- 

ма (стална имовина намијењена продаји), 

ђ)  залихе материјала, учинака и робе, 

е)  ситан инвентар, одјећа и обућа и употреби 

и на залихи, 

ж) аванси за нефинансијску имовину у теку- 

ћим средствима. 

 

Б) Финансијска имовина као предмет пописа 

а) дугорочни пласмани: 

- орочена новчана средства преко годину 

дана (у домаћој и страној валути), 

- дугорочне хартије од вриједности (осим 

акција), 

- акције и учешћа у капиталу, 

- дугорочни зајмови. 

б) дугорочна потраживања: 

- потраживања за порезе, доприносе и непо- 

реске приходе за које је продужен рок плаћања, 

- остала дугорочна потраживања, 

в) дугорочна разграничења: 

- дугорочно разграничени расходи, 

- дугорочно разграничени приходи, 

- остала дугорочна разграничења. 

г) краткорочна финансијска имовина: 

- готовина и готовински еквиваленти – гото- 

вина у благајни, новчана средства у домаћој и стра- 

ној валути на рачунима трезора Општине, 

- краткорочни пласмани - орочена новчана 

средства до годину дана у домаћој и страној валути, 

краткорочне хартије од вриједности, краткорочни 

зајмови укључујући и дио дугорочних зајмова које 

доспијевају на наплату до годину дана, 

- краткорочна потраживања - потраживања по 

основу продаје и извршених услуга, потраживања за 

камате, дивиденде и друге финансијске приходе, 

потраживања од запослених, потраживања за нена- 

плаћене порезе, доприносе и непореске приходе, 

потраживања за порезе, доприносе и непореске при- 

ходе за које је продужен рок плаћања а доспијевају 

на наплату у року до годину дана, потраживања за 

више плаћене порезе, доприносе и непореске при- 

ходе, потраживања по основу пореза на додату 

вриједност и остала краткорочна потраживања, 

- краткорочна разграничења - краткорочно ра- 

зграничени расходи (аванси), краткорочно разгра- 

ничени приходи и остала краткорочна разграничења, 

- потраживања из финансијских и обрачу- 

нских односа између буџетских јединица. 

(3) Имовина која није у власништву Општине 

- обухвата имовину узету под текући (оперативни) 

закуп, туђе ствари, туђу робу и материјал, као и 

друге облике имовине који се користе или којима се 

управља по основу закона, уговора, споразума или 

по неком другом основу.  

(4) Обавезе као предмет пописа обухватају 

све дугорочне и краткорочне обавезе, настале по 

основу закона, уговора, споразума или по неком 

другом основу, а које нису измирене до момента 

пописа, и то: 

а) дугорочне финансијске обавезе, дугорочна 

резервисања и разграничења: 

-  обавезе по основу издатих хартија од ври- 

једности (на рок преко једне године), 

- дугорочне обавезе по зајмовима при- 

мљеним од ентитета, банака и других субјеката (у 

домаћој и страној валути) и дугорочне обавезе по 

преузетим зајмовима, 

- дугорочна резервисања и разграничења - 

дугорочно разграничени приходи и расходи и остала 

дугорочна разграничења, 

-  остале дугорочне обавезе. 

б) краткорочне финансијске обавезе: 

- краткорочне обавезе по основу хартија од 

вриједности, укључујући и дио дугорочних обавеза 

које доспијевају за наплату до једне године, 

- обавезе по краткорочним зајмовима при- 

мљеним од ентитета, банака и других субјеката (у 

домаћој и страној валути) укључујући и дио дуго- 
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рочних зајмова који доспијевају на наплату до годи- 

ну дана,  

- обавезе за лична примања - обавезе за 

бруто плате запослених, накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених, 

- обавезе из пословања у земљи и ино- 

странству - обавезе према правним и физичким 

лицима, обавезе по судским рјешењима, обавезе за 

поврат и прекњижавање пореза и доприноса, обавезе 

по основу пореза на додату вриједност, обавезе за 

примљене депозите и кауције, обавезе за примљене 

авансе и остале обавезе из пословања, 

- обавезе за расходе финансирања и друге 

финансијске трошкове - обавезе за камате на хартије 

од вриједности, обавезе за камате на примљене 

зајмове од банака и других субјеката (у домаћој и 

страној валути), обавезе за камате на преузете за- 

јмове и обавезе по основу осталих трошкова фина- 

нсирања, 

- обавезе за субвенције, грантове и дознаке 

на име социјалне заштите, 

- краткорочна резервисања и разграничења - 

краткорочно разграничени расходи и приходи и 

остала краткорочна разграничења, 

- остале краткорочне обавезе, 

- обавезе из финансијских и обрачунских 

односа између буџетских јединица. 
 

Члан 5. 

Циљеви пописа, у смислу овог правилника су: 

а) утврђивање стварног стања имовине и обаве- 

за, који се презентују у финансијским извјештајима, 

б) утврђивање физичких и вриједносних одсту- 

пања између књиговодственог и стварног стања, 

в) детаљна анализа узрока утврђених одсту- 

пања, 

г) предлагање поступака и процедура усагла- 

шавања књиговодственог са стварним стањем, 

д) доношење одлуке о избору адекватних посту- 

пака и процедура усаглашавања књиговодственог са 

стварним стањем и 

ђ) провођење одабраних поступака и процедура 

усаглашавања књиговодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза. 
 

Члан 6. 

Према времену извршења, попис имовине и 

обавеза може бити: 

- редовни, 

- ванредни, 

- континуирани и 

- попис у специфичним околностима. 

Редовни попис обавља се најмање једном 

годишње, с циљем утврђивања стварног стања имо- 

вине и обавеза на дан састављања годишњих 

финансијских извјештаја. 

Организовање и провођење ванредног попи- 

са условљено је одређеним околностима као што су: 

примопредаја између материјално задужених лица, 

ванредне околности као што су крађа, поплава, 

уништење ствари и др. (попис се врши по захтјеву 

одговорног или материјално задуженог лица) и у  

другим околностима. 

Континуирани (перманентни) попис подразу- 

мијева стално (континуирано) праћење промјена 

(повећања и смањења) на имовини или обавезама 

током обрачунског периода у помоћним књигово- 

дственим евиденцијама. 

Изузетно, у специфичним околностима (ста- 

тусне и друге промјене) по одредбама релевантних 

прописа, може се организовати посебан попис. 

 
Члан 7. 

Према обухвату, попис имовине и обавеза може 

бити: 

         а) Потпуни попис, којим се обухвата комплетна 

имовина и обавезе, који су предмет пописа. 

         б) Дјелимични попис, подразумијева попис 

дијелова имовине или обавеза или попис организо- 

ван по појединим организационим дијеловима 

Општине (одјељењима, одсјецима, службама и сл.). 

 
Члан 8. 

Организација пописа имовине и обавеза 

обухвата поступке и процедуре које спроводе на- 

длежни органи, стручне службе и комисије за попис, 

примјеном одговарајућих метода и техника пописа. 

За тачност и истинитост пописа и извјештаја 

о попису одговорни су чланови комисија за попис. 

 
Члан 9. 

У комисије за попис не могу бити име- 

нована лица која рукују имовином, односно која су 

материјално задужена том имовином, лица која су 

овлашћена да одлучују о набавци, утрошку, продаји, 

плаћању и другим поступцима на основу којих 

долази до повећања и смањења стања имовине и 

обавеза у току периода, њихови непосредни руко- 

водиоци, као ни лица која воде евиденцију о 

промјенама на имовини и обавезама које су предмет 

пописа. 

 
Члан 10. 

Под припремним радњама за попис подра- 

зумијевају се поступци које проводе задужена лица 

прије пописа ради уређивања простора, сортирања 

предмета пописа и омогућавања њихове потпуне 

идентификације, као и провјере релевантне екстерне 

и интерне документације (уговори, фактуре, ситуа- 

ције, обрачуни, конфирмације салда потраживања и 

обавеза, записници о примопредаји, записници поре- 

ских органа, судска и друга рјешења, елаборати о 

процјени вриједности и сл.) и ажурирање евиденција 

које омогућавају утврђивање стварног стања имови- 

не и обавеза. 

Лица задужена за рачуноводствене и финанси- 

јске послове у обавези су да прије почетка пописа 

обезбједе:  

а) ажурирање евиденције о свим облицима 

имовине и обавеза, 

б) усаглашавање отворених салда са повјери- 

оцима и дужницима, 

в) усклађивање аналитичких евиденција са 

главном књигом, 

г) податке и документа за имовину која није  
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у власништву, а која се посједује, користи или упра- 

вља на основу закона, уговора, споразума или по 

неком другом основу, 

д) информацију о сопственој имовини која је 

у посједу других лица, 

ђ) податаке неопходне за идентификацију 

појединих ставки имовине и обавеза, које су предмет 

пописа. 

Лица материјално задужена за имовину и њихо- 

ви непосредни руководиоци, обавезни су да: 

а) уреде мјеста гдје се имовина налази и 

изврше сортирање материјалних добара према врсти, 

квалитету, физичком стању и слично, како би се 

омогућио приступ свим количинама и врстама 

имовине, 

б) издвоје нефункционалне предмете пописа 

(материјал, инвентар, опрему и др.) као и оне пре- 

дмете пописа без или са умањеном употребном 

вриједношћу (похабани, покварени, сломљени пре- 

дмети и сл.), 

в) провјере идентификациона обиљежја и 

уколико иста недостају траже од надлежних служби 

поновно означавање (инвентурни бројеви, бар-кодо- 

ви, или друге одговарајуће ознаке), 

г) спроведу друге припремне радње којима 

се обезбјеђује да попис имовине буде окончан ква- 

литетно и у планираним роковима. 

Лица из надлежних одјељења и служби у којима 

се воде подаци о покретној и непокретној имовини, 

имају обавезу да: 

а) обезбједе доказе о власништву ради по- 

писа, процјене вриједности и књиговодственог евиде- 

нтирања имовине, 

б) катастарски укњиже завршене инвести- 

ције и обезбиједе пописној комисији доказе о вла- 

сништву ради процјене вриједности и књигово- 

дственог евидентирања имовине. 

 

Члан 11. 

Поступак пописа започиње доношењем 

одлуке о попису и именовањем Централне пописне 

комисије и комисија за попис по појединим катего- 

ријама имовине и обавеза, a завршава се доношењем 

одлуке Начелника општине о извршеном попису и 

начину усаглашавања књиговодственог са стварним 

стањем. 

По потреби, предсједник Централне пописне 

комисије организује заједнички састанак за све уче- 

снике у попису, ради давања смјерница и детаљнијих 

упутстава за попис. 

Све комисије за попис, као и Централна 

пописна комисија дужне су да прије почетка пописа 

сачине план рада. 

Прије почетка пописа пописној комисији се 

могу дати на увид подаци о номенклатурним броје- 

вима, називима, врстама и јединицама мјере за 

имовину која је предмет пописа, подаци о називима 

купаца, добављача са којима је Општина ступила у 

дужничко-повјерилачке односе, подаци о пословним 

банкама код којих Општина има отворене рачуне, 

одобреним кредитима и издатим хартијама од 

вриједности, као и други подаци који олакшавају рад 

комисијама. 

Комисијама за попис није дозвољен приступ 

књиговодственим подацима о количинама и врије- 

дностима имовине и обавеза које су предмет пописа 

прије окончања физичког дијела пописа и сачиња- 

вања пописних листа, као и овјере истих од стране 

предсједника Централне пописне комисије. 

У зависности од коришћених метода и 

техника пописа, за сваку категорију имовине и 

обавеза која је предмет пописа, сачињавају се 

одвојене пописне листе у најмање два примјерка, од 

којих један обавезно остаје у архиви Одјељења за 

финансије. 

На пописне листе уносе се подаци о ства- 

рним количинама (ако је примјенљиво) и стварним 

вриједностима по врстама имовине и обавеза које су 

предмет пописа. 

Подаци о имовини и обавезама чије стварно 

стање на дан пописа није могуће утврдити уписују 

се на посебне пописне листе. 

Одговорно лице за састављање фина- 

нсијског извјештаја дужно је да у напоменама уз 

финансијске извјештаје презентује сва неусаглашена 

салда имовине и обавеза на дан пописа, као и 

разлоге због којих усаглашавање књиговодственог 

са стварним стањем није извршено. 

 

Члан 12. 

Попис имовине и обавеза врши се комбино- 

вањем метода из члана 7-10 Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књигово- 

дственог са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/10).  

Методе које се могу користити су: 

а) метода пописа на одређени дан подразу- 

мијева да је попис започет и окончан на дан пописа 

тј. на дан када се утврђује стварно стање имовине и 

обавеза, као и попис који започне најраније десет 

радних дана прије дана на који се утврђује стварно 

стање имовине и обавеза, односно који се заврши 

најкасније десет радних дана након тога дана. Овом 

методом утврђује се стварно стање залиха, сталне 

материјалне имовине, инвестиционих некретнина, 

ситног алата и инвентара, готовине и готовинских 

еквивалената и других облика имовине које се 

пописују техникама мјерења, вагања, бројања и 

сличним поступцима погодним за изражавање ства- 

рног физичког стања у основним мјерним једини- 

цама (комад, килограм, литар, метар и др.). 

б) метода перманентног пописивања подра- 

зумијева стално (континуирано) праћење промјена 

(повећања и смањења) на имовини или обавезама 

током обрачунског периода у помоћним књиго- 

водственим евиденцијама, које су обавезне у складу 

са рачуноводственим и трезорским прописима. 

Књиговодствена стања имовине и обавеза из помо- 

ћних евиденција усклађују се са стварним стањем 

које се утврђује примјеном одговарајућих техника из 

члана 13. овог правилника. 

в) метода додавања и одузимања дозвољена 

је у изузетним случајевима када стварно стање 

објективно није могуће утврдити примјеном метода 

под а) и б) овог члана. Попис овом методом подра- 

зумијева претходно утврђивање стварног стања 
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имовине и обавеза на одређени дан који је различит 

од дана на који се своди стварно стање, а затим 

прилагођавање тако утврђеног стања докуме- 

нтованим повећањима и смањењима имовине и 

обавеза у периоду који не може бити дужи од једног 

календарског мјесеца, рачунајући од дана када је 

утврђено стварно стање. Ова метода пописа се може 

користити ако је током обрачунског периода вршено 

перманентно праћење промјена. 

 

Члан 13. 

Приликом пописа, у зависности од кара- 

ктеристика имовине и обавеза, примјењују се 

технике: 

а) мјерење, вагање, бројање и слични посту- 

пци погодни за изражавање стварног физичког стања 

у основним мјерним јединицама (комад, килограм, 

литар, метар и др.), 

б) пренос података о стању имовине и оба- 

веза са документације којом се из екстерних извора 

(изводи банака, конфирмације комитената, изводи из 

јавних регистара и сл.) потврђује њихово стварно 

стање, 

в) процјена физичког стања поједине имо- 

вине (дрвореди и сл.) која се не може објективно 

пописати техникама описаним под тачком а) овог 

члана, 

г) процјена вриједности имовине и обавеза 

које се за потребе презентације у финансијским 

извјештајима не вреднују методом историјског 

трошка, 

д) процјена суме издатака неопходних за 

измиривање обавеза које су евидентне и стварне на 

дан пописа (резервисања и сл.). 

 

Члан 14. 

Начелник општине до 1. децембра текуће 

године доноси одлуку о редовном годишњем попису 

имовине и обавеза и именовању пописних комисија. 

По добијању одлуке о попису, пописне коми- 

сије и Централна пописна комисија доносе план 

рада. 

Након тога предсједник Централне пописне 

комисије, по потреби одржава заједнички састанак са 

члановима пописних комисија. 

Попис се врши од 1. децембра текуће године 

до 20. јануара наредне године, према плану, у 

зависности од изабраних метода и техника пописа из 

члана 12. и 13. овог правилника. 

Комисије за попис појединих врста имовине 

и обавеза су дужне, да заједно са лицима задуженим 

за вођење књиговодствених евиденција (помоћних 

књига и главне књиге тезора) окончају поступке из 

члана 19. овог правилника, те да најкасније до 25. 

јануара наредне године доставе своје извјештаје 

Централној пописној комисији. 

Централна пописна комисија обједињује 

податке и информације из извјештаја пописних 

комисија и доставља на усвајање Начелнику општи- 

не до 31. јануара наредне године. У истом року 

Начелнику општине се доставља приједлог одлуке о 

усвајању извјештаја о попису, сачињен у сарадњи са 

Одјељењем за финансије. 

Допуне извјештаја у случајевима из члана 

22. овог правилника могу се дати на усвајање најка- 

сније мјесец дана прије рока за сачињавање консо- 

лидованог финансијског извјештаја Општине. 

У случају вршења пописа у току године, 

извјештај о попису се мора доставити Начелнику 

општине на усвајање најкасније мјесец дана по извр- 

шеном попису. 

 

Члан 15. 

Комисије за попис именује Начелник општи- 

не, у складу са чланом 9. и осталим одредбама овог 

правилника,  

У пописну комисију могу се ангажовати и 

вјештаци, односно стручњаци из одговарајуће обла- 

сти (из реда запослених или спољњи сарадници). 

Сваком члану комисије обавезно се доста- 

вља одлука о попису, у којој се наводе задаци и 

обавезе пописне комисије, рокови извршења пописа 

и рок за израду и достављање извјештаја о попису.  

 

Члан 16. 

За редовни попис имовине и обавеза из члана 4. 

овог правилника образују се: 

1. Централна пописна комисија, 

2. Комисија за попис зграда и објеката 

(пословни објекти и простори, саобраћајни и остали 

објекти) и нефинансијске имовине у сталним сре- 

дствима у припреми, 

3. Комисија за попис опреме (намјештај, 

рачунари и рачунарска опрема, електронска, спе- 

цијална и остала опрема) и ситног инвентара, 

4. Комисија за попис непроизведене сталне 

имовине (земљиште и др.), 

5. Комисија за попис финансијске имовине 

(пласмана, потраживања, разграничења и краткоро- 

чне финансијске имовине) и финансијских обавеза,  

За редовни попис имовине и обавеза могу 

се, у складу са потребама и циљевима пописа, обра- 

зовати и друге комисије. 

 

Члан 17. 

Централна пописна комисија састоји се од 

предсједника комисије и три члана. 

Обавезе Централне пописне комисије су да: 

-  донесе план рада, у којем се посебно озна- 

чавају рокови за извршавање одређених послова у 

вези са пописом, 

- организује, прати и контролише да ли су 

поједине комисије правовремено донијеле сопствени 

план рада и како га извршавају, 

-  координира рад и даје неопходна упутства 

другим комисијама, 

- прати поштовање рокова и извршење по- 

писа од стране појединих комисија, 

-  обавља контролу тачности пописа, 

-  координира усаглашавања и поступак сра- 

вњења са књиговодством, 

-  даје неопходне смјернице када је потребно 

да се разријеше евентуални проблеми код извршења 

појединих задатака, 

- саставља коначан извјештај о попису имо- 

вине и обавеза, који доставља Начелнику општине.      
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Члан 18. 

Комисије за попис појединих ставки имови- 

не и обавеза чине предсједник комисије и најмање 

два члана. Уколико се укаже потреба могу се име- 

новати и замјеници. 

Комисије имају обавезу да: 

- донесу план рада у складу са инстру- 

кцијама Централне пописне комисије, 

- обилазе мјеста и просторије гдје ће се 

вршити попис и провјеравају да ли припреме за 

попис теку у складу са донесеним планом пописа, 

- контактирају са руководиоцима и рукова- 

оцима у циљу елиминисања пропуста и недостатака 

у припремним радњама, 

- прибављају пописне листе, односно спи- 

скове имовине са називима појединих ставки, инве- 

нтурним бројевима и слично, 

- врше натурални попис имовине која се 

пописује (мјерењем, бројањем, процјеном и сличним 

поступцима) и ближе описивање пописане имовине, 

- податке о утврђеном стварном стању уносе 

у пописне листе, 

- уносе у пописне листе податке из одгова- 

рајућих књиговодствених евиденција у циљу поре- 

ђења, 

- утврђују због чега су дијелови матери- 

јалних добара оштећени, слабијег квалитета, да ли су 

због квара или лома постали неупотребљиви, и да ли 

постоје елементи појединачне одговорности запо- 

слених, 

- у случају инвентурних разлика од мате- 

ријално задужених лица, руковаоца и других запо- 

слених траже писмене изјаве и образложења утвр- 

ђеног стања, 

- процијене вриједности имовине која се за 

потребе презентације у финансијским извјештајима 

не вреднује по историјском трошку и процијене суме 

издатака неопходних за измирење обавеза у наре- 

дном периоду, при чему се по одобрењу могу 

користити услуге лица која су стручно оспособљена 

да изврше процјену имовине и обавеза, 

- захтијевају од Централне пописне комисије 

да по потреби ангажује стручно оспособљена лица,  

уз одобрење Начелника општине, 

-  врше пренос података о стањима имовине 

и обавеза преузетих из документације (ИОС-и, запи- 

сници, забиљешке и сл.), која одражава екстерну 

потврду стања, 

- сачињавају извјештај о извршеном попису 

са појединачним и укупним разликама које су утврђе- 

не по сравњењу стварног са књиговодственим стањем, 

- извјештај о извршеном попису, са попи- 

сним листама у прилогу, потписаним од стране 

предсједника и чланова комисије, достављају се 

Централној пописној комисији, односно надлежном 

руководиоцу ако је ријеч о ванредном попису, 

- обављају и друге послове у договору са 

Централном пописном комисијом, односно надле- 

жним руководиоцем, који су од значаја за квалитетно 

и благовремено окончање пописа. 

 

Члан 19. 

Усклађивање књиговодственог са стварним  

стањем пописане имовине и обавеза, врши се 

одговарајућим поступцима утврђеним у ставу 2. овог 

члана правилника, у зависности од узрока неслагања 

између књиговодственог и стварног стања. 

Поступци усклађивања стања обухватају: 

1. исправке грешака у случајевима ако су 

пописом идентификовани погрешно прокњижени 

пословни догађаји, пословни догађаји који су 

прокњижени на основу невјеродостојне књигово- 

дствене документације, или пословни догађаји за 

које је утврђено да се нису десили до датума пописа, 

2. евидентирање идентификованих, а непро- 

књижених догађаја насталих до датума пописа, 

3. евидентирање идентификованих, а непро- 

књижених пословних догађаја који се односе на 

догађаје након датума пописа, уколико се ради о 

корективним пословним догађајима, у смислу реле- 

вантних рачуноводствених стандарда, 

4. евидентирање утврђеног, а неевиденти- 

раног кала, растура, квара и лома, у складу са 

дозвољеним количинама, 

5. отпис застарјелих и других неизмирених 

обавеза за које је утврђено да неће довести до одлива 

готовине или друге економске користи с циљем 

њиховог измирења, 

6. отпис и исправку вриједности сумњивих и 

спорних потраживања, евидентирање обрачунатих 

курсних разлика, нереализованих добитака и губи- 

така на финансијској имовини и финансијским 

обавезама, 

7. друге поступке у складу са важећим про- 

писима. 

Уколико након проведених одговарајућих 

поступака из претходног става није могуће откло- 

нити суштинске узроке неслагања, односно није 

обезбијеђена усклађеност књиховодственог са ства- 

рним стањем, разлике се евидентирају као мањкови, 

односно вишкови. 

На основу извјештаја и приједлога комисије 

Начелник општине доноси одлуку о томе да ли ће 

мањкови теретити одговорна лица или ће се евиде- 

нтирати на одговарајућој позицији расхода. 

Приједлог Одлуке коју сачињава Одјељење 

за финансије и Централна пописна комисија мора да 

садржи све ставове за књижење којим се обезбјеђује 

усклађеност књиговодственог са стварним стањем, 

као и рокове за провођење књижења и физичко 

уништење расходованих ствари. 

 

Члан 20. 

Пописне комисије сачињавају појединачне 

извјештаје о утврђеном стању по попису имовине и 

обавеза са приједлозима рјешавања вишкова, ма- 

њкова, отписа као и свих осталих потребних радњи 

да би се попис квалитетно обавио, укључујући 

потребна образложења и изјаве. 

На основу ових појединачних извјештаја 

сачињава се извјештај Централне пописне комисије 

и приједлог одлуке о усвајању извјештаја о попису, у 

року из члана 14. овог правилника. 

 

Члан 21. 

Извјештај о извршеном попису минимално  
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треба да садржи: 

1. податке из одлуке о попису и именовању 

комисија за попис, 

2. податке о датуму почетка и завршетка попи- 

са, као и времену утрошеном по појединим фазама 

пописа, 

3. податке о стручној и професионалној квали- 

фикацији, као и радном ангажману лица ангажо- 

ваних на попису, 

4. упоредни преглед стварног и књигово- 

дственог стања пописане имовине и обавеза, 

5. преглед количинских и вриједносних разлика 

између стварног и књиговодственог стања, као и 

образложења за неслагања, 

6. преглед књиговодствених вриједности имо- 

вине и обавеза чија стварна стања нису утврђена, 

укључујући и одговарајућа образложења, 

7. примједбе и објашњења о утрђеним разли- 

кама лица која рукују имовином,односно лица која 

су задужена материјалним и новчаним вриједно- 

стима, 

8. примједбе и приједлоге утврђених разлика 

(начин надокнађивања мањкова, приходовање ви- 

шкова, отписивање неупотребљивих средстава, 

исправке сумњивих и спорних потраживања, отпис 

застарјелих потраживања, оприходовање застрајелих 

обавеза и др.), 

9. друге наводе и констатације до којих се до- 

шло током пописа, а који су корисни за унапређење 

поступка и процедура за наредни попис, очување 

имовине и сл. 

Овако припремљен извјештај о попису и 

приједлог одлуке о усвајњу извјештаја о попису 

доставља се Начелнику општине на разматрање у 

роковима из члана 14. овог правилника. 

 

Члан 22. 

Начелник општине разматра извјештај о 

извршеном попису у присуству предсједника Центра- 

лне пописне комисије, начелника Одјељења за 

финансије и шефа Одсјека за трезор. 

У разматрању извјештаја по потреби уче- 

ствују предсједници других пописних комисија, 

стручни радници из Одјељења за финансије заду- 

жени за вођење пословних књига и састављање 

финансијских извјештаја и интерни ревизор. 

У поступку одлучивања о извјештају Наче- 

лник општине: 

- разматра примједбе свих учесника у попи- 

су и одлучује о приједлозима комисије за попис, 

- одлучује о провођењу процедура и начи- 

нима утврђивања узрока одступања књиговодственог 

и стварног стања имовине и обавеза, 

- одлучује о начину отклањања утврђених 

разлика између стања имовине и обавеза утврђених 

пописом и њиховог књиговодственог стања, укљу- 

чујући и начин надокнађивања мањкова, расхо- 

довање неупотребљивих средстава, отпис и исправку 

вриједности сумњивих и спорних потраживања, 

отпис застарјелих обавеза и др. 

Уколико извјештај о попису није прихва- 

тљив, Начелник општине тражи допуну извјештаја, 

која је услов за доношење одлуке. 

Допуна извјештаја о попису сачињава се и у 

случају када се пословни догађаји, који се односе на 

период који претходи датуму са којим се врши 

попис, евидентирају послије извршеног усклађивања 

стања (накнадно примљене и књижене фактуре и 

друга вјеродостојна документација). 

Извјештај о извршеном попису, заједно са 

пописним листама и одлуком Начелника општине о 

усвајању извјештаја о попису, доставља се Одјељењу 

за финансије у роковима из члана 14. овог пра- 

вилника, ради књижења и потпуног усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, што је 

подлога за састављење годишњих финансијских 

извјештаја Општине. 

 

Члан 23. 

Ступањем на снагу овог правилника пре- 

стаје да важи Правилник о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

24/13). 

 

Члан 24. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
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На основу члана 59. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 97/16), члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 33/17), 

Начелник општине Прњавор  доноси  

 
ПРАВИЛНИК  

о додјели подстицаја за запошљавање у привреди 

 

   Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се критеријуми, 

начин и поступак додјеле подстицаја за запо- 

шљавање у привреди у укупном износу од 78.840,00 

КМ, од чега је износ од 39.420,00 КМ планиран у 

Буџету општине Прњавор за 2018. годину, а износ од 

39.420,00 КМ је обезбијеђен у оквиру МЕГ пројекта, 

који финансира Влада Швајцарске, а имплементира 

УНДП у БиХ. 

 

   Члан 2. 

         (1) Подстицајна средства су намијењена посло- 

давцима за запошљавање незапослених лица која се 

налазе на евиденцији Завода за запошљавање. 

         (2) Подстицајним средствима финансираће се 

најнижа нето плата у Републици Српској, у износу 

од 440,00 КМ и припадајућа накнада за порезе и 

доприносе у максималном износу од 217,00 КМ, за 

сваког новозапосленог радника из категорије незапо- 
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слених лица из става 1. овог члана, за период од шест 

мјесеци. 

        (3) Подстицајним средствима финансираће се 

запошљавање укупно 20 радника. 
 

 Члан 3. 

(1) Послодавац не може запослити лица 

којима је, код истог послодавца, престао радни однос 

у периоду од 12 мјесеци прије објављивања јавног 

позива, као ни лица која се не налазе на евиденцији 

Завода за запошљавање, прије објављивања јавног 

позива. 

(2) Послодавац, коме се додијеле подсти- 

цајна средства, дужан је запосленог радника задр- 

жати у радном односу најмање 12 мјесеци. У случају 

да запослени радник не задовољи потребе посло- 

давца или једнострано раскине Уговор о раду, 

послодавац је дужан да у року од 15 дана, од раскида 

Уговора са радником, попуни његово радно мјесто 

новим радником. Послодавац је дужан да обавијести 

општину о свим промјенама насталим у имплеме- 

нтацији пројекта, најкасније 7 дана од настанка про- 

мјене. 
 

Члан 4. 

 Право на пријаву за додјелу подстицајних 

средстава имају сви заинтересовани послодавци: 

а) који су регистровани на подручју општине 

Прњавор, 

б) који немају приспјелих а неизмирених 

дуговања по основу пореза и доприноса,  

в) који не аплицирају за подстицајна сре- 

дства из других извора за тог радника. 
 

Члан 5. 

Уз пријаву на јавни позив послодавци су 

дужни приложити: 

а) овјерену копију рјешења о регистрацији, 

б) потписану и овјерену изјаву о измиреним 
  

порезима и доприносима (потпис одговорног лица и 

печат фирме), а у случају да послодавац буде ода- 

бран као корисник подстицајних средстава, дужан је 

доставити увјерење од надлежне институције о 

непостојању дуговања по наведеним основама  у ро- 

ку од седам дана од дана пријема обавјештења да је 

потенцијални корисник подстицајних средстава, у 

противном ће његова пријава бити дисквали- 

фикована 

в) потписану и овјерену изјаву (потпис одго- 

ворног лица и печат фирме) да не аплицирају за 

подстицајна средства из других извора за раднике 

које ће пројектом запослити  

г) потписану и овјерену изјаву (потпис 

одговорног лица и печат фирме) корисника о 

прихватању обавезе да испуни све обавезе наведене 

у апликацији (укључује број и структуру запослених 

као и дужину трајања иницијалних уговора о раду).  

 
Члан 6. 

Јавни позив за додјелу средстава расписује 

начелник општине Прњавор и остаје отворен 15 дана 

од дана објављивања, а биће објављен на интернет 

страници општине Прњавор, на огласним таблама 

општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији 

К3 Прњавор. 

 
Члан 7. 

          (1) Комисија именована од стране начелника 

општине извршиће преглед пристиглих пријава, те 

утврдити прелиминарну листу пријављених који 

испуњавају елиминацијске услове из члана 4. и тиме 

се квалификују за даљи процес евалуације, у року од 

7 дана од дана затварања јавног позива. Све 

квалификоване пријаве ће бити бодоване у складу са 

критеријумима наведеним у табели. На основу 

освојених бодова ће бит направљена ранг листа свих 

квалификованих пријава.  

 

Рб. Критериjуми Број бодова Укупно 

бодова 

1 Категорија која се 

запошљава 

 

Ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди, 

дјеца погинулих бораца 
3  

 

Остали 1   

2 Прихваћени период 

дужине радног односа 

ван обавезног периода 

од 12 мјесеци  

Обавезна дужина радног односа + 3 

мјесеца (укупно 15 мјесеци)  
1 

 

Обавезна дужина трајања радног односа + 

6 мјесеци (укупно 18 мјесеци)  
3 

 

Обавезна дужина трајања радног односа + 

12 мјесеци (укупно 24 мјесеца) 
5 

 

3 
Послодавац намјерава 

запослити кроз пројекат 
1-2 радника 1 

 

 

 

  3 и више радника 3 

 

 

 

 
 Производна 5  

4 Дјелатност компаније 
Производно-услужна 3  

Услужна 1  
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(2) На објављену листу учесници имају 

право приговора начелнику општине у року од осам 

дана од дана објављивања листе. 

(3) Начелник општине ће, у року од осам 

дана размотрити приговоре, те објавити коначну 

листу корисника подстицајних средстава, а иста ће 

бити објављена на интернет страници општине 

Прњавор и огласним таблама општине. 

 

Члан 8. 

         (1) Послодавац је дужан у року од 30 дана од 

дана потписивања Уговора са општином Прњавор, 

као услов за исплату одобрених средстава, доставити 

уговоре о раду са особама чије је запошљавање 

омогућено програмом подстицаја. Уговор о раду не 

може бити склопљен прије потписивања Уговора са 

општином Прњавор. 

          (2) Са послодавцем, коме су одобрена подсти- 

цајна средства, начелник општине ће закључити 

уговор којим ће се дефинисати права и обавезе 

уговорних страна. Послодавац је обавезан на 

мјесечном нивоу достављати документацију која 

доказује да су запослени радници запослени у 

њиховој компанији (спецификацију уз исплату плата 

и платне листе запослених) за све вријеме трајања 

уговора са општином. У случају да документација 

није правовремено достављена (рок ће бити дефи- 

нисан уговором који дефинише међусобне односе 

општине и послодавца) општина ће обуставити 

наредне исплате (уколико је примјењљиво).  

          (3) Исплата подстицајних средстава ће се 

вршити двомјесечно, а по достављеном доказу о 

исплати средстава новозапосленим радницима. 

 

Члан 9. 

           У случају да се по окончању поступка по 

Јавном позиву не расподијеле сва расположива 

средства, односно не пријави довољан број посло- 

даваца, о расподјели и начину трошења средстава 

начелник ће извијестити након консултација са дона- 

тором.  

 

Члан 10. 

 Ради континуираног праћења реализације 

линије подстицаја, начелник општине ће рјешењем 

именовати Тим за имплементацију пројекта. 

 

Члан 11. 

 Ступањем на снагу овог правилника пре- 

стаје да важи Правилник о додјели подстицаја за 

запо- шљавање у привреди („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 11/18). 

 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-146/18                              Начелник   

Датум: 31.10.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

465 
 

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: 06-372-28/09 од 29.10.2009. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-45 

упис оснивања Заједница за управљање зградом 

улицa Вељка Миланковића бб. улаз 1, са сљедећим 

подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом у улици Вељка Миланковића бб. улаз 

1. у Прњавору је Новак Цвијановић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења.  

Брисање досадашњег овлашћеног лица за  
заступање Заједнице, Саше Вујасиновића, предсје- 

дника Управног одбора Заједнице. 

  
Број: 06-372-28/09            Службено лице органа 

Датум: 28.09.2018. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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