
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

11. децембар 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  22       Година 54. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 91/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 
и 12/18) и члана 161. и 201. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на 21. сједници одржа- 
ној дана 10.12.2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Прњавор у 
2019. години 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина стопе поре- 

за на непокретности на подручју општине Прњавор 
за 2019. годину у износу од 0,05%. 
 

Члан 2. 
Стопа пореза на непокретности из члана 1. 

ове одлуке примјењује се на све непокретности на 
подручју општине Прњавор, укључујући и непокре- 
тности у којима се непосредно обавља производна 
дјелатност. 
 

Члан 3. 
(1) Предмет опорезивања порезом на непо- 

кретности су непокретности на подручју општине 
Прњавор, које нису изузете од опорезивања у складу 
са Законом о порезу на непокретности. 
 (2) Непокретност је земљиште са свим што је 
трајно спојено са њим или што је изграђено на по- 
вршини земљишта, изнад или испод њега. 
 (3) Под непокретностима у којима се непо- 
средно обавља производна дјелатност подразумије- 
вају се објекти за производњу и објекти за склади- 
штење сировина, полупроизвода и готових произво- 
да, уколико чине заокружену производну цјелину. 

Члан 4. 
Ова одлука објављује се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“, а ступа на снагу од 01. 
јанура 2019. године. 
 

Број: 01-022-165/18                             Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 37. став 2. Закона о буџе- 

тском систему Републике Српске («Службени гла- 

сник Републике Српске», број 121/12, 52/14, 103/15 

и 15/16), чланa 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачкa 3. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 10.12.2018. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор усваја Реба- 

ланс буџета општине Прњавор за 2018. годину у 

износу од 22.793.379,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета 

општине Прњавор за 2018. годину. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01-022-163/18                              Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 ТАБЕЛА 1. РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 

Број  

конта 
О П И С 

Буџет за 

2018. годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Индекс 

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

   A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV )  13.552.000,00 1.372.787,00 14.924.787,00 110,13 

710000  I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.030.000,00 173.500,00 10.203.500,00 101,73 

711100 Порези на доходак 3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.160.000,00 -95.000,00 1.065.000,00 91,81 

714000 Порези на имовину 350.000,00 -20.000,00 330.000,00 94,29 

715000 Порези на промет производа и услуга 55.000,00 -54.000,00 1.000,00 1,82 

717000 
Индиректни порези прикупљени преко 
УИО 

8.450.000,00 350.000,00 8.800.000,00 104,14 

719000 Остали порески приходи 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 58,33 

720000  II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.544.500,00 -97.921,00 2.446.579,00 96,15 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине 

202.000,00 -6.421,00 195.579,00 96,82 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

2.277.500,00 -95.500,00 2.182.000,00 95,81 

723000 Новчане казне  13.000,00 1.000,00 14.000,00 107,69 

729000 Остали непорески приходи 52.000,00 3.000,00 55.000,00 105,77 

730000  III  ГРАНТОВИ 0,00 245.700,00 245.700,00 0,00 

731000 Грантови 0,00 245.700,00 245.700,00 0,00 

780000 
 IV  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

977.500,00 1.051.508,00 2.029.008,00 207,57 

787000 
Трансфери између  различитих јединица 
власти 

977.500,00 1.051.508,00 2.029.008,00 207,57 

   Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III)  11.399.200,00 358.337,00 11.757.537,00 103,14 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ  11.057.500,00 508.322,00 11.565.822,00 104,60 

411000 Расходи за лична примања 3.861.000,00 299.830,00 4.160.830,00 107,77 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.593.050,00 96.790,00 2.689.840,00 103,73 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

286.500,00 -35.228,00 251.272,00 87,70 

414000 Субвенције 410.000,00 0,00 410.000,00 100,00 

415000 Грантови 1.063.800,00 121.906,00 1.185.706,00 111,46 

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

2.685.000,00 23.714,00 2.708.714,00 100,88 

418000 
Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 

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

419000 Расходи по судским рјешењима 154.150,00 1.310,00 155.460,00 100,85 

480000 
II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

181.700,00 -9.985,00 171.715,00 94,50 

487000 
Трансфери између  различитих јединица 
власти 

181.700,00 -9.985,00 171.715,00 94,50 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 160.000,00 -140.000,00 20.000,00 12,50 

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

2.152.800,00 1.014.450,00 3.167.250,00 147,12 

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

-2.767.453,87 -1.172.157,13 -3.939.611,00 0,00 

810000 
 I  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
    ИМОВИНУ 

105.000,00 90.000,00 195.000,00 185,71 

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

813000 
Примици за непроизведену сталну 
имовину 

100.000,00 90.000,00 190.000,00 190,00 

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

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

510000 
II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
   ИМОВИНУ 

2.872.453,87 1.262.157,13 4.134.611,00 143,94 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.748.453,87 1.252.171,13 4.000.625,00 145,56 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 110.000,00 8.400,00 118.400,00 107,64 

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

14.000,00 1.586,00 15.586,00 111,33 

   Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -614.653,87 -157.707,13 -772.361,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

 

 

 

 

 

 



11.12.2018.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 22                                 3 
 

 

 

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

   Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 614.653,87 157.707,13 772.361,00 125,66 

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

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

910000 
I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ  
  ИМОВИНЕ 

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

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

610000 
II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ  
   ИМОВИНУ 

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

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

   Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 118.272,02 41.496,98 159.769,00 135,09 

920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 100,00 

921000 Примици од задуживања 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 100,00 

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 6.881.727,98 -41.496,98 6.840.231,00 99,40 

621000 Издаци за отплату дугова  6.793.227,98 -41.496,98 6.751.731,00 99,39 

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

88.500,00 0,00 88.500,00 100,00 

  З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -3.000,00 -3.000,00 -6.000,00 0,00 

930000 I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 78.000,00 -23.000,00 55.000,00 70,51 

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

938000 
Остали примици из трансакција између 
или унутар јединица власти 

78.000,00 -23.000,00 55.000,00 70,51 

630000 II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 81.000,00 -20.000,00 61.000,00 75,31 

631000 Остали издаци 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

78.000,00 -20.000,00 58.000,00 74,36 

  
И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ  
    РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

499.381,85 119.210,15 618.592,00 123,87 

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

 
ТАБЕЛА 2.   РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Број  

конта 

Функц. 

код 
О П И С 

Буџет за  

2018. 

годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Индекс 
%  

учешћа 

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

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

13.552.000,00 1.372.787,00 14.924.787,00 110,13 98,71 

710000    I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.030.000,00 173.500,00 10.203.500,00 101,73 67,48 

711100   Порези на доходак 3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67 0,00 

711113   
Порез на приходе од 
пољопривреде и шумарства 

3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67 0,00 

713000   
Порези на лична примања и 
приходе од самосталних 
дјелатности 

1.160.000,00 -95.000,00 1.065.000,00 91,81 7,04 

713111-112   
Порез на приходе од обављања 
самосталне дјелатности 

165.000,00 -10.000,00 155.000,00 93,94 1,03 

713113-114   Порез на лична примања 995.000,00 -85.000,00 910.000,00 91,46 6,02 

714000   Порези на имовину 350.000,00 -20.000,00 330.000,00 94,29 2,18 

714111-
714311 

  
Порези на имовину - порез на 
непокретности 

350.000,00 -20.000,00 330.000,00 94,29 2,18 

715000   
Порези на промет производа 
и услуга 

55.000,00 -54.000,00 1.000,00 1,82 0,01 

715110   Порез на промет производа 40.000,00 -39.000,00 1.000,00 2,50 0,01 

715210   Порез на промет услуга 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 

717000   
Индиректни порези 
прикупљени преко УИО 

8.450.000,00 350.000,00 8.800.000,00 104,14 58,20 

717111   
Индиректни порези прикупљени 
преко УИО 

8.450.000,00 350.000,00 8.800.000,00 104,14 58,20 

719000   Остали порески приходи 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 58,33 0,05 

719113   
Порез на добитке од игара на 
срећу 

12.000,00 -5.000,00 7.000,00 58,33 0,05 

720000    II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.544.500,00 -97.921,00 2.446.579,00 96,15 16,18 

721000   
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине 

202.000,00 -6.421,00 195.579,00 96,82 1,29 
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1 2 3 4 5(6-4) 6 7(6/4*100) 8 

721200   Приходи од закупа и ренте 190.000,00 3.000,00 193.000,00 101,58 1,28 

721222   
Приходи од давања у закуп 
општинских пословних простора 

15.000,00 -2.000,00 13.000,00 86,67 0,09 

721223   Приходи од земљишне ренте 150.000,00 20.000,00 170.000,00 113,33 1,12 

721224   Приход од закупнине земљишта 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 40,00 0,07 

721300   
Приходи од камата на готови- 
ну и готовинске еквиваленте 

12.000,00 -9.421,00 2.579,00 21,49 0,02 

721310   
Приходи од камата на депози- 
тна средства  

12.000,00 -9.421,00 2.579,00 21,49 0,02 

722000   
Накнаде, таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 

2.277.500,00 -95.500,00 2.182.000,00 95,81 14,43 

722100   Административне таксе 230.000,00 -20.000,00 210.000,00 91,30 1,39 

722121   
Општинске административне 
таксе 

230.000,00 -20.000,00 210.000,00 91,30 1,39 

722300   Комуналне таксе 615.300,00 17.800,00 633.100,00 102,89 4,19 

722312   Комунална такса на фирму 410.000,00 10.000,00 420.000,00 102,44 2,78 

722314   

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

15.000,00 23.000,00 38.000,00 253,33 0,25 

722316   
Комуналне таксе за приређивање 
музичког програма у угостите- 
љским објектима 

4.000,00 -1.500,00 2.500,00 62,50 0,02 

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

300,00 300,00 600,00 200,00 0,00 

722318   
Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 

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

722319   

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

150.000,00 -10.000,00 140.000,00 93,33 0,93 

722391   

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

12.000,00 -1.000,00 11.000,00 91,67 0,07 

722396   
Комунална такса на остале 
предмете таксирања 

20.000,00 -3.000,00 17.000,00 85,00 0,11 

722400   Накнаде по разним основама 1.110.000,00 -65.000,00 1.045.000,00 94,14 6,91 

722411   
Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

160.000,00 30.000,00 190.000,00 118,75 1,26 

722424   
Накнада за коришћење 
минералних сировина 

100.000,00 -10.000,00 90.000,00 90,00 0,60 

722425   
Накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

90.000,00 -45.000,00 45.000,00 50,00 0,30 

722435   

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

220.000,00 -40.000,00 180.000,00 81,82 1,19 

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

30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 0,26 

722440   

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

110.000,00 0,00 110.000,00 100,00 0,73 

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

230.000,00 -20.000,00 210.000,00 91,30 1,39 

722467   
Средства за финансирање посе- 
бних мјера заштите од пожара  

170.000,00 10.000,00 180.000,00 105,88 1,19 

722500   
Приходи од пружања јавних 
услуга 

322.200,00 -28.300,00 293.900,00 91,22 1,94 

722521   
Приходи општинских органа 
управе 

21.000,00 -3.000,00 18.000,00 85,71 0,12 

722591   
ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор 

17.700,00 0,00 17.700,00 100,00 0,12 

722591   ЈУ Гимназија Прњавор 11.000,00 100,00 11.100,00 100,91 0,07 

722591   
ЈУ Центар средњих школа "Иво 
Андрић" Прњавор 

27.000,00 -5.000,00 22.000,00 81,48 0,15 

722591   
ЈУ Музичка школа "Константин 
Бабић" Прњавор 

1.300,00 -400,00 900,00 69,23 0,01 

722591   ЈУ Центар за културу Прњавор 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,02 

722591   
ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 
Прњавор 

240.000,00 -20.000,00 220.000,00 91,67 1,46 

722591   
ЈУ Народна библиотека 
Прњавор 

1.200,00 0,00 1.200,00 100,00 0,01 
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1 2 3 4 5(6-4) 6 7(6/4*100) 8 

723000   Новчане казне  13.000,00 1.000,00 14.000,00 107,69 0,09 

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

13.000,00 1.000,00 14.000,00 107,69 0,09 

729000   Остали непорески приходи 52.000,00 3.000,00 55.000,00 105,77 0,36 

729124   
Остали општински непорески 
приходи 

52.000,00 3.000,00 55.000,00 105,77 0,36 

730000    III  ГРАНТОВИ 0,00 245.700,00 245.700,00 0,00 1,63 

731100   Грантови из иностранства 0,00 245.700,00 245.700,00 0,00 1,63 

731122   
Грант УНДП/МЕГ за реконстру- 
кцију водоводне и канализаци- 
оне мреже у улици Вида Њежића 

0,00 225.700,00 225.700,00 0,00 1,49 

731122   

Грант Савјета Европе за проје- 
кат  "Промоција едукативних са- 
држаја о националним мањинама 
у основношколском образовању" 

0,00 20.000,00 20.000,00     

731200   Грантови из земље 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

780000   
 IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ  
     УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

977.500,00 1.051.508,00 2.029.008,00 207,57 13,42 

787000   
Трансфери између  различи- 
тих јединица власти 

977.500,00 1.051.508,00 2.029.008,00 207,57 13,42 

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

894.000,00 -24.500,00 869.500,00 97,26 5,75 

787200   

Трансфер Министарства здра- 
вља и социјалне заштите РС 
Центру за социјални рад за 
право на подршку у изједнача- 
вању могућности дјеце и омла- 
дине са сметњама у развоју 

76.100,00 0,00 76.100,00 100,00 0,50 

787200   

Трансфер Министарства 
здравља и социјалне заштите 
РС Центру за социјални рад за 
накнаде за личну инвалиднину 

0,00 75.600,00 75.600,00 0,00 0,50 

787200   

Помоћ од Министарства просвје- 
те и културе РС Дјечијем вртићу 
"Наша радост" за програм при- 
преме дјеце за полазак у школу 

4.900,00 908,00 5.808,00 118,53 0,04 

787200   

Трансфер Владе Републике Ср- 
пске из Програма јавних инвести- 
ција за изградњу локалне путне 
инфраструктуре у општини 
Прњавор 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 6,61 

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

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

787300   

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

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

787400   

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

1.500,00 -500,00 1.000,00 66,67 0,01 

810000   
 Б)  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНА-  
      НСИЈСКУ ИМОВИНУ 

105.000,00 90.000,00 195.000,00 185,71 1,29 

813000   
Примици за непроизведену 
сталну имовину 

100.000,00 90.000,00 190.000,00 190,00 1,26 

813110 0111 Примици од продаје земљишта 100.000,00 90.000,00 190.000,00 190,00 1,26 

816000   
Примици од залиха материја- 
ла, учинaка, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,03 

816150 0820 Примици од залиха робе 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,03 

    

В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХО-  
    ДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНА-  
    НСИЈСКУ ИМОВИНУ   (А+Б )  

13.657.000,00 1.462.787,00 15.119.787,00 110,71 100,00 

  

ТАБЕЛА 3.  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

Број  
конта 

О П И С 
Буџет за 

2018. годину 
Износ за 
ребаланс 

Ребаланс 
буџета за 

2018. годину 
Индекс % 

учешћа 

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

  А)  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  ( I + II + III ) 11.399.200,00 358.337,00 11.757.537,00 103,14 73,98 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 11.057.500,00 508.322,00 11.565.822,00 104,60 72,78 

411000 Расходи за лична примања запослених 3.861.000,00 299.830,00 4.160.830,00 107,77 26,18 

411100 Расходи за бруто плате запослених 2.851.000,00 416.700,00 3.267.700,00 114,62 20,56 
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1 2 3 4(5-3) 5 6(5/3*100) 7 

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

756.500,00 32.230,00 788.730,00 104,26 4,96 

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

38.000,00 33.000,00 71.000,00 186,84 0,45 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

215.500,00 -182.100,00 33.400,00 15,50 0,21 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.593.050,00 96.790,00 2.689.840,00 103,73 16,93 

412100 Расходи по основу закупа 52.850,00 0,00 52.850,00 100,00 0,33 

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

444.400,00 -15.435,00 428.965,00 96,53 2,70 

412300 Расходи за режијски материјал 80.700,00 80,00 80.780,00 100,10 0,51 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 84.200,00 -25.805,00 58.395,00 69,35 0,37 

412500 Расходи за текуће одржавање 422.000,00 -69.700,00 352.300,00 83,48 2,22 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 10.100,00 491,50 10.591,50 104,87 0,07 

412700 Расходи за стручне услуге 361.600,00 12.533,50 374.133,50 103,47 2,35 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 

585.000,00 166.000,00 751.000,00 128,38 4,73 

412900 Остали некласификовани расходи 552.200,00 28.625,00 580.825,00 105,18 3,65 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

286.500,00 -35.228,00 251.272,00 87,70 1,58 

413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 

250.500,00 -24.728,00 225.772,00 90,13 1,42 

413400 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове из иностранства 

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

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 36.000,00 -10.500,00 25.500,00 70,83 0,16 

414000 Субвенције 410.000,00 0,00 410.000,00 100,00 2,58 

414100 Субвенције 410.000,00 0,00 410.000,00 100,00 2,58 

415000 Грантови 1.063.800,00 121.906,00 1.185.706,00 111,46 7,46 

415200 Грантови у земљи 1.063.800,00 121.906,00 1.185.706,00 111,46 7,46 

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

2.685.000,00 23.714,00 2.708.714,00 100,88 17,04 

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

2.255.000,00 14.714,00 2.269.714,00 100,65 14,28 

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

430.000,00 9.000,00 439.000,00 102,09 2,76 

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

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

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

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

419000 Расходи по судским рјешењима 154.150,00 1.310,00 155.460,00 100,85 0,98 

419100 Расходи по судским рјешењима 154.150,00 1.310,00 155.460,00 100,85 0,98 

480000 
 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР  
    ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

181.700,00 -9.985,00 171.715,00 94,50 1,08 

487200 Трансфери ентитету 7.000,00 -800,00 6.200,00 88,57 0,04 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 500,00 800,00 1.300,00 260,00 0,01 

487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

153.000,00 -16.500,00 136.500,00 89,22 0,86 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 21.200,00 6.515,00 27.715,00 130,73 0,17 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 160.000,00 -140.000,00 20.000,00 12,50 0,13 

510000 
 Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
      ИМОВИНУ  

2.872.453,87 1.262.157,13 4.134.611,00 143,94 26,02 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.748.453,87 1.252.171,13 4.000.625,00 145,56 25,17 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 
и објеката 

534.381,85 -162.028,85 372.353,00 69,68 2,34 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реко- 
нструкцију и адаптацију зграда и објеката 

2.093.772,02 1.407.827,98 3.501.600,00 167,24 22,03 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 110.300,00 10.052,00 120.352,00 109,11 0,76 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 -3.680,00 6.320,00 63,20 0,04 

513000 
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

110.000,00 8.400,00 118.400,00 107,64 0,75 

513100 Издаци за прибављање земљишта 110.000,00 8.400,00 118.400,00 107,64 0,75 

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

14.000,00 1.586,00 15.586,00 111,33 0,10 

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

14.000,00 1.586,00 15.586,00 111,33 0,10 

  

В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДА-  
    ЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) 

14.271.653,87 1.620.494,13 15.892.148,00 111,35 100,00 
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ТАБЕЛА 4.  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Број  

конта 
О П И С 

Буџет за  

2018. 

годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

1 2 3 4(5-3) 5 

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

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

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

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

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

  Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) 118.272,02 41.496,98 159.769,00 

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

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

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 6.881.727,98 -41.496,98 6.840.231,00 

621000 Издаци за отплату дугова 6.793.227,98 -41.496,98 6.751.731,00 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 6.768.227,98 -41.496,98 6.726.731,00 

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

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

88.500,00 0,00 88.500,00 

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 88.500,00 0,00 88.500,00 

  В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ  (I-II ) -3.000,00 -3.000,00 -6.000,00 

930000 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 78.000,00 -23.000,00 55.000,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 

78.000,00 -23.000,00 55.000,00 

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

77.000,00 -22.000,00 55.000,00 

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

1.000,00 -1.000,00 0,00 

630000 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 81.000,00 -20.000,00 61.000,00 

631000 Остали издаци 3.000,00 0,00 3.000,00 

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

3.000,00 0,00 3.000,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти  

78.000,00 -20.000,00 58.000,00 

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

77.000,00 -22.000,00 55.000,00 

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

1.000,00 2.000,00 3.000,00 

  Г) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 499.381,85 119.210,15 618.592,00 

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

59.381,85 0,15 59.382,00 

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

190.000,00 0,00 190.000,00 

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

180.000,00 0,00 180.000,00 

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

70.000,00 0,00 70.000,00 

******** 
Неутрошена намјенска средства из 2017. године - грант 
Општине Центар Сарајево на име помоћи за одржив повратак 
(за ЛП у Коњуховцима) 

0,00 10.000,00 10.000,00 

******* 
Неутрошена намјенска средства из 2017. године - трансфер 
Министарства просвјете и културе РС на име суфинансирања 
санације Основне школе "Милош Црњански" Поточани 

0,00 76.210,00 76.210,00 

******* 

Неутрошена намјенска средства из 2017. године - трансфер 
Министарства за избјеглице и расељена лица РС на име 
суфинансирања пројекта "Довршење градње друштвеног дома у 
МЗ Бабановци и адаптација друштвеног дома у МЗ Горња 
Мравица" 

0,00 30.000,00 30.000,00 

******* 
Неутрошена намјенска средства из 2017. године - трансфер 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС за 
изградњу споменика у МЗ Кремна 

0,00 3.000,00 3.000,00 

  ФИНАНСИРАЊЕ (А+Б+В+Г) 614.653,87 157.707,13 772.361,00 
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ТАБЕЛА 5.  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

Фун. 

код 

Број конта 

О П И С 

Буџет 

за 2018. 

годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Индекс 

% 

уче

шћа  
Подкат- 

егорија 

Главна 

група  

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

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Скупштина општине и стручна служба СО-е 
Број: 00750110 

          

    
  

 
        

  411000   Расходи за лична примања 1.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00 0,01 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за 
службена путовања 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

285.000,00 -15.000,00 270.000,00 94,74 1,18 

0111   412900 Трошкови репрезентације 9.500,00 700,00 10.200,00 107,37 0,04 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и признања 
општине 

4.500,00 -1.700,00 2.800,00 62,22 0,01 

0111   412900 
Накнаде одборника и чланова 
скупштинских комисија 

210.000,00 -7.000,00 203.000,00 96,67 0,89 

0111   412900 Финансирање рада клубова одборника 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,02 

0160   412900 
Финансирање Општинске изборне 
комисије 

57.000,00 -7.000,00 50.000,00 87,72 0,22 

  415000   Грантови 35.000,00 -7.100,00 27.900,00 79,71 0,12 

0160   415200 Финансирање политичких партија 28.000,00 -100,00 27.900,00 99,64 0,12 

0160   415200 
Финансирање дијела трошкова изборне 
кампање политичких субјеката 

7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750110 
321.000,00 -21.100,00 299.900,00 93,43 1,32 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Кабинет начелника 
   Број: 00750120 

          

    
  

          

  411000   Расходи за лична примања 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,01 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за 
службена путовања 

2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

79.000,00 27.600,00 106.600,00 134,94 0,47 

0111   412900 Трошкови репрезентације 20.000,00 3.600,00 23.600,00 118,00 0,10 

0111   412900 Чланарина у Савезу општина и градова 7.000,00 -1.500,00 5.500,00 78,57 0,02 

0111   412900 Поклон пакети за дјецу нижег узраста 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00 0,03 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и признања 
Начелника општине 

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

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

42.000,00 25.500,00 67.500,00 160,71 0,30 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750120 
81.500,00 27.600,00 109.100,00 133,87 0,48 

 

Назив и број потрошачке јединице: Одсјек за 
јавне  набавке, правна питања и прописе     

Број: 00750241 
 

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

17.000,00 12.000,00 29.000,00 170,59 0,13 

0111   412700 Расходи за стручне услуге 0,00 28.590,00 28.590,00 0,00 0,13 

0111   412900 
Трошкови непотпуне експропријације,  
процјене, вјештачења, накнаде штета и 
слично 

2.000,00 -1.590,00 410,00 20,50 0,00 

0111   412900 Расходи за стручне услуге 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 

  419000   Расходи по судским рјешењима 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,66 

0111   419100 
Трошкови обештећења по судским  
пресудама и трошкови поступка 

150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,66 

  513000   
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

110.000,00 8.400,00 118.400,00 107,64 0,52 

0111   513100 
Издаци за прибављање земљишта 
(потпуна експропријација) 

110.000,00 8.400,00 118.400,00 107,64 0,52 

    
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750241 
277.000,00 20.400,00 297.400,00 107,36 1,30 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за општу управу 
   Број: 00750130 

          

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

26.900,00 2.940,00 29.840,00 110,93 0,13 

0111   412700 Уговорене услуге - ИСО стандард 2.500,00 -1.030,00 1.470,00 58,80 0,01 

0740   412700 Tрошкови мртвозорника 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 0,05 

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 -30,00 370,00 92,50 0,00 
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0111   412900 Трошкови вјенчања 11.500,00 4.000,00 15.500,00 134,78 0,07 

      
Средства за финансирање мјесних 
заједница 

18.000,00 -5.210,00 12.790,00 71,06 0,06 

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

0180   412500 
Трошкови текућег одржавања објеката у 
мјесним заједницама 

12.000,00 -4.000,00 8.000,00 66,67 0,04 

0180   412900 
Трошкови обиљежавања значајних 
датума у мјесним заједницама 

5.000,00 -1.210,00 3.790,00 75,80 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750130 
44.900,00 -2.270,00 42.630,00 94,94 0,19 

 

Назив и број потрошачке јединице:Одјељење за 
финансије   Број: 00750140 

          

    
  

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених у Општинској управи 

2.967.500,00 256.500,00 3.224.000,00 108,64 14,14 

0111   411100 Расходи за бруто плате запослених 2.198.000,00 391.700,00 2.589.700,00 117,82 11,36 

0111   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

535.000,00 20.000,00 555.000,00 103,74 2,43 

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

30.000,00 21.300,00 51.300,00 171,00 0,23 

0111   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

204.500,00 -176.500,00 28.000,00 13,69 0,12 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

13.000,00 2.200,00 15.200,00 116,92 0,07 

0111   412700 Трошкови банкарских услуга 3.800,00 2.200,00 6.000,00 157,89 0,03 

0111   412700 
Трошкови одржавања лиценци за 
трезорско пословање 

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

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

0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање 
запослених 

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

  638000   
Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

65.000,00 -23.000,00 42.000,00 64,62 0,18 

    638100 

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

65.000,00 -23.000,00 42.000,00 64,62 0,18 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750140  
3.045.500,00 235.700,00 3.281.200,00 107,74 14,40 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
   Број: 00750150 

          

    
  

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

60.400,00 0,00 60.400,00 100,00 0,26 

0111   412700 
Услуге из области информисања - 
медијско праћење 

60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 0,26 

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

  415000   Грантови 690.000,00 151.680,00 841.680,00 121,98 3,69 

0912   415200 
Средства за превоз ђака основних 
школа 

4.000,00 -400,00 3.600,00 90,00 0,02 

1090   415200 Финансирање Црвеног крста 35.000,00 -3.500,00 31.500,00 90,00 0,14 

1090   415200 
Финансирање Црвеног крста - буџетска 
резерва 

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

0810   415200 Средства за подстицај и развој спорта 210.000,00 26.000,00 236.000,00 112,38 1,04 

0810   415200 
Средства за подстицај и развој спорта - 
буџетска резерва 

0,00 37.480,00 37.480,00 0,00 0,16 

0820   415200 
Помоћ удружењима из области културе 
и осталим удружењима 

22.000,00 10.000,00 32.000,00 145,45 0,14 

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

0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 0,06 

1090   415200 
Финансирање Кола српских сестара 
Прњавор 

8.000,00 -800,00 7.200,00 90,00 0,03 

1090   415200 
Финансирање Општинске организације 
слијепих  Прњавор 

6.000,00 -600,00 5.400,00 90,00 0,02 

0860   415200 
Финансирање СРД "Укрински цвијет" 
Прњавор 

6.000,00 -600,00 5.400,00 90,00 0,02 

0820   415200 
Помоћ удружењима националних 
мањина 

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

0820   415200 
Помоћ удружењима националних 
мањина - буџетска резерва 

0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,01 

0820   415200 
Средства за одржавање Фестивала наци- 
оналних мањина "Мала Европа" Прњавор 

10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,04 

0820   415200 

Реализација пројекта "Промоција едука- 
тивних садржаја о националним 
мањинама у основношколском 
образовању" - из средстава гранта 
Савјета Европе 

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



10                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 22                           11.12.2018. 
 

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

0820   415200 Удружење пензионера 30.000,00 -3.000,00 27.000,00 90,00 0,12 

0820   415200 
Удружење пензионера - буџетска 
резерва 

0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,03 

0820   415200 
Манифестације поводом обиљежавања 
Светог Саве (Светосавски бал и 
школска слава) 

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

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

50.000,00 30.000,00 80.000,00 160,00 0,35 

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

0,00 37.600,00 37.600,00 0,00 0,16 

0740   415200 ЈЗУ Дом здравља 130.000,00 -13.000,00 117.000,00 90,00 0,51 

0734   415200 
Средства за пројекат "Дневна брига за 
старе" 

20.000,00 -2.000,00 18.000,00 90,00 0,08 

1090   415200 
Средства за пројекат "Дневни центар за 
дјецу и омладину ометену у физичком и 
психичком развоју" Прњавор 

45.000,00 -4.500,00 40.500,00 90,00 0,18 

0830   415200 ЈП " Радио Прњавор " 80.000,00 -8.000,00 72.000,00 90,00 0,32 

0830   415200 ЈП " Радио Прњавор " - буџетска резерва 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

0474   415200 

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

10.000,00 8.800,00 18.800,00 188,00 0,08 

  416000   Помоћи појединцима 405.000,00 3.914,00 408.914,00 100,97 1,79 

0941   416100 
Средства за стипендије ученика и 
студената 

300.000,00 -22.400,00 277.600,00 92,53 1,22 

0941   416100 
Средства за студентске награде - 
посебни резултати током школовања 

15.000,00 4.250,00 19.250,00 128,33 0,08 

0941   416100 
Средства за студентске награде - 
посебни резултати током школовања - 
буџетска резерва 

0,00 7.339,00 7.339,00 0,00 0,03 

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

1090   416100 
Средства за једнократне помоћи - 
буџетска резерва 

0,00 44.725,00 44.725,00 0,00 0,20 

1040   416100 
Једнократне помоћи за треће и свако 
сљедеће новорођено дијете 

20.000,00 10.000,00 30.000,00 150,00 0,13 

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

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,07 

0412   416100 
Подстицаји за запошљавање у привреди 
- МЕГ пројекат 

40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 

  487000   
Трансфери између различитих 
јединица власти 

18.000,00 6.515,00 24.515,00 136,19 0,11 

0912   487900 Помоћ основним школама 8.000,00 5.440,00 13.440,00 168,00 0,06 

0912   487900 
Помоћ основним школама - буџетска 
резерва 

0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00 

0912   487900 Средства за такмичење ученика 10.000,00 -5,00 9.995,00 99,95 0,04 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750150 
1.173.400,00 162.109,00 1.335.509,00 113,82 5,86 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за просторно уређење 

   Број: 00750160 

          

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

90.400,00 -6.000,00 84.400,00 93,36 0,37 

0620   412700 
Трошкови премјера и успостављања 
катастра непокретности  и остале 
стручне услуге 

20.000,00 -1.000,00 19.000,00 95,00 0,08 

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

50.000,00   -24.500,00 25.500,00 51,00 0,11 

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

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

20.000,00 19.500,00 39.500,00 197,50 0,17 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750160 
90.400,00 -6.000,00 84.400,00 93,36 0,37 

 

Назив и број потрошачке јединице:Одјељење за 
стамбено- комуналне послове и инвестиције   

Број: 00750170 

          

    
  

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

114.600,00 -4.000,00 110.600,00 96,51 0,49 

0111   412100 Трошкови закупнине паркинг простора 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,13 

0111   412200 
Трошкови провизије за електронску 
наплату паркинга 

12.000,00 0,00 12.000,00 100,00 0,05 

0111   412700 Геодетске и остале стручне услуге 7.000,00 4.000,00 11.000,00 157,14 0,05 
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0111   412900 
Трошкови услуга контроле и наплате 
комуналне таксе за паркирање возила 

65.000,00 -8.000,00 57.000,00 87,69 0,25 

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

      
170-01 Програм заједничке комуналне 
потрошње  

560.000,00 191.000,00 751.000,00 134,11 3,29 

0660   412800 

Трошкови чишћења улица, тротоара и 
зелeних површина са одвозом 
прикупљеног отпада, трошкови прања 
улица и тротоара, кошења зелених 
површина са одвозом покошене траве, 
шишања живих ограда са одвозом 
прикупљеног отпада и ванредни 
комунални послови по наруџби (сјечење 
растиња, одржавање дрвореда и сл.) 

140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 0,61 

0660   412800 

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

55.000,00 15.000,00 70.000,00 127,27 0,31 

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

160.000,00 120.000,00 280.000,00 175,00 1,23 

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

140.000,00 50.000,00 190.000,00 135,71 0,83 

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

25.000,00 10.000,00 35.000,00 140,00 0,15 

0660   412800 
Трошкови уређења града за празничне 
дане 

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

0660   412800 Крпање ударних рупа на улицама 20.000,00 -4.000,00 16.000,00 80,00 0,07 

0660   412900 
Трошкови хоризонталне и вертикалне 
сигнализације и одржавање семафора 

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,07 

      
170-02 Програм текућег одржавања 
путева 

282.000,00 -58.200,00 223.800,00 79,36 0,98 

0451   412500 
Трошкови одржавања локалне путне 
мреже (набавка, превоз и уградња 
посипног материјала, гредер) 

150.000,00 -1.700,00 148.300,00 98,87 0,65 

0451   412500 

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

20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

10.000,00 -6.500,00 3.500,00 35,00 0,02 

0451   412500 
Трошкови ископа, чишћења канала и 
других земљаних радова 

70.000,00 -30.000,00 40.000,00 57,14 0,18 

0451   412500 Трошкови санације ударних рупа 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,13 

0451   412500 Трошкови саобраћајне сигнализације 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,01 

  415000   Грантови 20.000,00 -11.800,00 8.200,00 41,00 0,04 

0660   415200 
Помоћ у реализацији пројеката заједница 
етажних власника 

20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 

0660   415200 Капитални грантови у земљи 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,04 

      170-03 План капиталних улагања 1.822.272,02 1.284.747,98 3.107.020,00 170,50 13,63 

      
Капиталне инвестиције из домаћих 
прихода 

355.500,00 1.284.747,00  1.640.247,00 461,39 7,20 

0912   511100 Изградња Музичке школе 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00 0,50 

0840   511100 
Изградња централног споменика и 
спомен-обиљежја 

130.000,00 115.963,00 14.037,00 10,80 0,06 

0660   511200 

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

100.500,00 58.800,00 159.300,00 158,51 0,70 

0660   511200 
Изградња локалне путне инфраструктуре 
из трансфера Владе РС - из средстава 
Програма јавних инвестиција РС 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4,39 

0520   511200 
Реконструкција водоводне и 
канализационе мреже у ул. Вида Њежића 
из средстава МЕГ/УНДП 

0,00 225.700,00 225.700,00 0,00 0,99 

0660   511200 
Санација ОШ "Милош Црњански" Поточани 
из средстава Министарства просвјете и 
културе РС (неутрошена ср. из пр.го.) 

0,00 76.210,00 76.210,00 0,00 0,33 

0660   511200 

Довршење градње друштвеног дома у МЗ 
Бабановци и адаптација друштвеног дома 
у МЗ Горња Мравица из средстава 
Министарства за избјеглице и расељена 
лица РС (неутрошена ср. из пр.го.) 

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,13 

0660   511200 
Изградња и реконструкција ЛП у Коњухо- 
вцима из гранта Општине Центар Сара- 
јево (неутрошена средства из пр. го.) 

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,04 
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0660   511200 Помоћ пројектима за одржив повратак 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,04 

      
Капиталне инвестиције из кредитних 
средстава 

1.466.772,02 0,98 1.466.773,00 100,00 6,44 

0660   511200 

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

1.216.772,02 0,98 1.216.773,00 100,00 5,34 

0520   511200 
Изградња објеката канализационе мреже 
- МЕГ пројекат 

250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 1,10 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750170 
2.798.872,02 1.401.747,98 4.200.620,00 150,08 18,43 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту  Број: 00750180 

          

    
  

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

6.700,00 -23,00 6.677,00 99,66 0,03 

0820   412500 
Трошкови одржавања спомен-обиљежја 
у мјесним заједницама 

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

0111   412900 Трошкови репрезентације 400,00 -16,00 384,00 96,00 0,00 

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

300,00 -7,00 293,00 97,67 0,00 

  415000   Грантови 238.800,00 -12.374,00 226.426,00 94,82 0,99 

0840   415200 Борачка организација општине Прњавор 97.000,00 -9.700,00 87.300,00 90,00 0,38 

0840   415200 
Борачка организација општине Прњавор 
- буџетска резерва 

0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 0,01 

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

28.000,00 0,00 28.000,00 100,00 0,12 

0840   415200 Удружење РВИ општине Прњавор 26.000,00 -2.600,00 23.400,00 90,00 0,10 

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

31.000,00 -3.100,00 27.900,00 90,00 0,12 

0840   415200 Удружење Вукова са Вучијака 8.000,00 -800,00 7.200,00 90,00 0,03 

0840   415200 Удружење СУБНОР-а 5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00 0,02 

0840   415200 
Удружење СУБНОР-а - буџетска 
резерва 

0,00 1.318,00 1.318,00 0,00 0,01 

0840   415200 
Удружење грађана  "Ветерани Републике 
Српске"  

5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00 0,02 

0840   415200 
Средства за остале трошкове обиљежа- 
вања значајних датума (за трошкове 
вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 

2.800,00 500,00 3.300,00 117,86 0,01 

0840   415200 

Средства за остале трошкове обиљежа- 
вања значајних датума (за трошкове 
вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) - 
буџетска резерва 

0,00 428,00 428,00 0,00 0,00 

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

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

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

30.000,00 -500,00 29.500,00 98,33 0,13 

  416000   Помоћи појединцима 50.000,00 -9.800,00 40.200,00 80,40 0,18 

1090   416100 
Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације 

50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00 0,18 

1090   416100 
Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације - 
буџетска резерва 

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

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

30.000,00 -16.684,00 13.316,00 44,39 0,06 

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

30.000,00 -19.684,00 10.316,00 34,39 0,05 

0840   511100 

Изградња споменика погинулим борцима 
у МЗ Кремна из средстава Министарства 
рада и борачко-инвалидске заштите РС 
(из пренесених ср. из пр. го.) 

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

      
Средства за обављање послова из 
области цивилне заштите 

28.000,00 -20.000,00 8.000,00 28,57 0,04 

0320   412900 
Средства за обуку структура заштите и 
спасавања 

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

0320   412900 
Средства за оперативно спровођење 
мјера и активности цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања 

2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 

1090   416100 
Средства за санацију штета од 
елементарних непогода 

20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 

1090   415200 
Капитални грантови  - реализација  УНДП 
пројекта "Програм за опоравак од 
поплава - стамбено збрињавање" 

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,01 
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0320   511300 Набавка опреме - цивилна заштита 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750180 
353.500,00 -58.881,00 294.619,00 83,34 1,29 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за инспекцијске послове 
   Број: 00750220 

          

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

37.400,00 -8.400,00 29.000,00 77,54 0,13 

0740   412700 
Програм превентивне здравствене 
заштите становништва 

10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,04 

0740   412700 
Средства за мјере превентивне 
здравствене заштите животиња 

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

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

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,07 

0490   412700 
Расходи за стручне услуге (извршење 
рјешења,  мониторинг загађујућих 
материја у животној средини) 

10.000,00 -8.400,00 1.600,00 16,00 0,01 

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750220 
37.400,00 -8.400,00 29.000,00 77,54 0,13 

  

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

Број: 00750250 

          

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

52.400,00 1.000,00 53.400,00 101,91 0,23 

0421   412700 Едукација пољопривредних произвођача 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,01 

0421   412700 Трошкови противградне заштите 50.000,00 1.000,00 51.000,00 102,00 0,22 

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

  414000   Субвенције 410.000,00 0,00 410.000,00 100,00 1,80 

0421   414100 
Подстицаји пољопривредним 
произвођачима 

410.000,00 0,00 410.000,00 100,00 1,80 

  416000   Помоћи појединцима 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 90,00 0,04 

0421   416100 
Регресирање камата на  пољопривредне 
кредите 

10.000,00 -1.000,00 9.000,00 90,00 0,04 

      
План утрошка новчаних средстава која 
потичу од прихода од посебних 
намјена за шуме 

410.000,00 -40.000,00 370.000,00 90,24 1,62 

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

70.000,00 -10.000,00 60.000,00 85,71 0,26 

0451   511200 

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

340.000,00 -30.000,00 310.000,00 91,18 1,36 

      
Програм коришћења новчаних 
средстава прикупљених од посебних 
водних накнада 

290.000,00 0,00 290.000,00 100,00 1,27 

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

10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,04 

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

40.000,00 -25.000,00 15.000,00 37,50 0,07 

0630   415200 Грант КП,,Водовод" АД - набавка опреме 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00 0,33 

0630   511200 

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

165.000,00 25.000,00 190.000,00 115,15 0,83 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750250 
1.172.400,00 -40.000,00 1.132.400,00 96,59 4,97 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
Одсјек за заједничке послове 

Број: 00750240 

          

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

366.000,00 5.364,00 371.364,00 101,47 1,63 

0111   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

220.000,00 0,00 220.000,00 100,00 0,97 

0111   412300 Расходи за режијски материјал 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 0,24 

0111   412500 Трошкови текућег одржавања 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,11 

0111   412600 
Расходи по основу путовања и смјештаја 
Општинске управе 

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

0111   412700 
Расходи за стручне услуге Општинске 
управе 

55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 0,24 
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0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање 
запослених Општинске управе 

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

0111   412900 Остали непоменути расходи 3.000,00 3.930,00 6.930,00 231,00 0,03 

0111   412900 
Остали непоменути расходи - буџетска 
резерва 

0,00 1.434,00 1.434,00 0,00 0,01 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

55.000,00 -13.245,00 41.755,00 75,92 0,18 

0111   511200 
Инвестиционо  одржавање, 
реконструкција и адаптација зграда и 
објеката   

10.000,00 10.775,00 20.775,00 207,75 0,09 

0111   511300 Набавка опреме 45.000,00 -24.020,00 20.980,00 46,62 0,09 

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

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

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

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750240 
428.000,00 -7.881,00 420.119,00 98,16 1,84 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Територијална ватрогасна јединица Прњавор 
Број: 00750125  

          

    
  

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

27.400,00 330,00 27.730,00 101,20 0,12 

0320   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

11.000,00 -500,00 10.500,00 95,45 0,05 

0320   412300 Расходи за режијски материјал 500,00 550,00 1.050,00 210,00 0,00 

0320   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 50,00 0,01 

0320   412500 Расходи за текуће одржавање 7.000,00 1.400,00 8.400,00 120,00 0,04 

0320   412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 -150,00 2.850,00 95,00 0,01 

0320   412900 Трошкови репрезентације 400,00 -150,00 250,00 62,50 0,00 

0320   412900 Остали непоменути расходи 2.500,00 680,00 3.180,00 127,20 0,01 

  415000   Грантови 5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00 0,02 

0320   415200 
Грантови добровољним ватрогасним 
друштвима општине Прњавор  

5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

299.381,85 -4.611,85 294.770,00 98,46 1,29 

0320   511100 Набавка грађевинских објеката 259.381,85 -29.381,85 230.000,00 88,67 1,01 

0320   511300 Набавка опреме 30.000,00 28.450,00 58.450,00 194,83 0,26 

0320   511400 Инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 -3.680,00 6.320,00 63,20 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750125 
331.781,85 -4.781,85 327.000,00 98,56 1,43 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 
Број: 00750300 

          

    
  

          

  411000   Расходи за лична примања запослених 269.000,00 0,00 269.000,00 100,00 1,18 

1090   411100 Расходи за бруто плате запослених 200.000,00 14.000,00 214.000,00 107,00 0,94 

1090   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

58.000,00 -8.400,00 49.600,00 85,52 0,22 

1090   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

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

1090   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

8.000,00 -5.600,00 2.400,00 30,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

125.450,00 1.090,00 126.540,00 100,87 0,56 

1090   412100 Расходи по основу закупа 22.850,00 0,00 22.850,00 100,00 0,10 

1090   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

80.000,00 -10.500,00 69.500,00 86,88 0,30 

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

1090   412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,01 

1090   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

600,00 430,00 1.030,00 171,67 0,00 

1090   412700 Расходи за стручне услуге 4.000,00 2.000,00 6.000,00 150,00 0,03 

1090   412900 Остали непоменути расходи 8.000,00 9.160,00 17.160,00 214,50 0,08 

      Трошкови социјалне заштите 2.351.000,00 34.100,00 2.385.100,00 101,45 10,46 

1090   416100 Новчане помоћи 150.000,00 -27.000,00 123.000,00 82,00 0,54 

1090   416100 
Новчане помоћи које се финансирају из 
буџета РС 

150.000,00 -27.000,00 123.000,00 82,00 0,54 
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1090   416100 Додатак за помоћ и његу 680.000,00 10.000,00 690.000,00 101,47 3,03 

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

680.000,00 10.000,00 690.000,00 101,47 3,03 

1090   416100 Проширени видови социјалне заштите 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,13 

1090   416100 Остала социјална заштита 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 0,35 

1090   416100 
Накнаде за личну инвалиднину из 
средстава Министарства здравља и 
социјалне заштите 

0,00 75.600,00 75.600,00 0,00 0,33 

1090   416300 
Смјештај штићеника у установе 
социјалне заштите 

300.000,00 24.000,00 324.000,00 108,00 1,42 

1090   416300 Смјештај штићеника у породицу 130.000,00 -15.000,00 115.000,00 88,46 0,50 

1090   487400 Здравствена заштита 87.000,00 -9.000,00 78.000,00 89,66 0,34 

1090   487400 
Здравствена заштита која се финансира 
из буџета РС 

64.000,00 -7.500,00 56.500,00 88,28 0,25 

  419000   Расходи по судским рјешењима 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 0,01 

1090   419100 Расходи по судским рјешењима 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 0,01 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

3.000,00 550,00 3.550,00 118,33 0,02 

1090   511300 Набавка опреме 3.000,00 -1.450,00 1.550,00 51,67 0,01 

1090   511200 
Инвестиционо одржавање стамбених 
објеката 

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

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

0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,01 

1090   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 

0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,01 

  638000   
Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 25,00 0,00 

    638100 

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

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 25,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750300 
2.752.450,00 35.500,00 2.787.950,00 101,29 12,23 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Гимназија Прњавор 
Број: 08150026 

          

    
  

          

  411000   Расходи за лична примања запослених 10.000,00 4.630,00 14.630,00 146,30 0,06 

0922   411200 Накнаде трошкова запослених 10.000,00 4.630,00 14.630,00 146,30 0,06 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

61.000,00 3.355,00 64.355,00 105,50 0,28 

0922   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

36.000,00 1.490,00 37.490,00 104,14 0,16 

0922   412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга - буџетска 
резерва 

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

0922   412300 Расходи за режијски материјал 3.000,00 -285,00 2.715,00 90,50 0,01 

0922   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

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

0922   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене - буџетска резерва 

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

0922   412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 -400,00 4.600,00 92,00 0,02 

0922   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

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

0922   412700 Расходи за стручне услуге 4.000,00 -695,00 3.305,00 82,63 0,01 

0922   412900 Остали непоменути расходи 7.000,00 2.245,00 9.245,00 132,07 0,04 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

3.000,00 -1.489,00 1.511,00 50,37 0,01 

0922   511300 Набавка опреме 3.000,00 -1.489,00 1.511,00 50,37 0,01 

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

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

0922   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150026 
74.500,00 6.496,00 80.996,00 108,72 0,36 

  

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

Прњавор 
Број: 08150027 

          

          

  411000   
Расходи за лична примања 
запослених 

28.000,00 15.200,00 43.200,00 154,29 0,19 

0921   411200 Накнаде трошкова запослених 28.000,00 15.200,00 43.200,00 154,29 0,19 
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  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

56.000,00 -1.701,00 54.299,00 96,96 0,24 

0921   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

21.000,00 -1.500,00 19.500,00 92,86 0,09 

0921   412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга - буџетска 
резерва 

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

0921   412300 Расходи за режијски материјал 3.500,00 -785,00 2.715,00 77,57 0,01 

0921   412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

12.000,00 490,00 12.490,00 104,08 0,05 

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

0921   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

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

0921   412700 Расходи за стручне услуге 9.000,00 1.000,00 10.000,00 111,11 0,04 

0921   412900 Остали непоменути расходи 4.000,00 -1.281,00 2.719,00 67,98 0,01 

  419100   Расходи по основу судских рјешења 4.150,00 0,00 4.150,00 100,00 0,02 

0921   419100 Расходи по основу судских рјешења 4.150,00 0,00 4.150,00 100,00 0,02 

  511000   
Издаци за произведену сталну 
имовину 

3.000,00 1.021,00 4.021,00 134,03 0,02 

0921   511300 Набавка опреме 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01 

0921   511300 Набавка опреме - буџетска резерва 0,00 1.021,00 1.021,00 0,00 0,00 

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

0,00 136,00 136,00 0,00 0,06 

0921   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 

0,00 136,00 136,00 0,00 0,06 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150027 
91.150,00 14.656,00 105.806,00 116,08 0,46 

    
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор 
Број: 08400005 

  

  411000   Расходи за лична примања запослених 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01 

0922   411200 Накнаде трошкова запослених 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

8.500,00 -181,00 8.319,00 97,87 0,04 

0922   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

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

0922   412300 Расходи за режијски материјал 700,00 0,00 700,00 100,00 0,00 

0922   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 200,00 -155,00 45,00 22,50 0,00 

0922   412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

0,00 61,50 61,50 0,00 0,00 

0922   412700 Расходи за стручне услуге 1.000,00 -81,50 918,50 91,85 0,00 

0922   412900 Остали непоменути расходи 600,00 -6,00 594,00 99,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 08400005 
11.500,00 -181,00 11.319,00 98,43 0,05 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Центар за културу Прњавор 

Број: 08180011 

          

          

  411000   Расходи за лична примања запослених 110.000,00 6.500,00 116.500,00 105,91 0,51 

0820   411100 Расходи за бруто плате запослених 86.000,00 8.000,00 94.000,00 109,30 0,41 

0820   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

22.000,00 500,00 22.500,00 102,27 0,10 

0820   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

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

0820   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

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

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

41.500,00 9.658,00 51.158,00 123,27 0,22 

0820   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,07 

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

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

0820   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 

0820   412700 
Расходи за стручне услуге Центра за 
културу 

10.000,00 4.000,00 14.000,00 140,00 0,06 

0820   412700 
Расходи поводом манифестација за 
празничне дане општине 

10.000,00 5.000,00 15.000,00 150,00 0,07 

0820   412900 Остали непоменути расходи 4.000,00 658,00 4.658,00 116,45 0,02 
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  511000   Издаци за произведену сталну имовину 3.000,00 -658,00 2.342,00 78,07 0,01 

0820   511200 
Инвестиционо  одржавање, 
реконструкција и адаптација зграда и 
објеката 

1.500,00 -658,00 842,00 56,13 0,00 

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

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

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

0820   516100 Издаци за залихе робе 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00 0,02 

  638000   
Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

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

    638100 

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

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08180011 
160.000,00 14.500,00 174.500,00 109,06 0,77 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор 
Број: 00750400 

          

    
  

          

  411000   Расходи за лична примања запослених 470.000,00 16.000,00 486.000,00 103,40 2,13 

0911   411100 Бруто плате запослених 367.000,00 3.000,00 370.000,00 100,82 1,62 

0911   411200 Бруто накнаде трошкова запослених 97.000,00 -700,00 96.300,00 99,28 0,42 

0911   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

4.000,00 12.700,00 16.700,00 417,50 0,07 

0911   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

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

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

130.900,00 -23.632,00 107.268,00 81,95 0,47 

0911   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

40.000,00 -5.000,00 35.000,00 87,50 0,15 

0911   412300 Расходи за режијски материјал 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 0,03 

0911   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 65.000,00 -24.840,00 40.160,00 61,78 0,18 

0911   412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 1.500,00 6.500,00 130,00 0,03 

0911   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 

0911   412700 Расходи за стручне услуге 1.500,00 600,00 2.100,00 140,00 0,01 

0911   412900 Остали непоменути расходи 6.500,00 3.200,00 9.700,00 149,23 0,04 

0911   412900 
Остали непоменути расходи - припрема 
дјеце за полазак у школу из дозначене по- 
моћи Министарства просвјете и културе РС 

4.900,00 908,00 5.808,00 118,53 0,03 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 20.000,00 7.540,00 27.540,00 137,70 0,12 

0911   511300 Набавка опреме 20.000,00 7.540,00 27.540,00 137,70 0,12 

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

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

0911   516100 
Издаци за залихе ситног инвентара, 
одјеће и обуће 

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

  638000   
Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

7.000,00 5.000,00 12.000,00 171,43 0,05 

    638100 

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

7.000,00 5.000,00 12.000,00 171,43 0,05 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750400 
629.900,00 4.908,00 634.808,00 100,78 2,79 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Број: 08180068 
          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

9.000,00 -400,00 8.600,00 95,56 0,04 

0820   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

3.400,00 -600,00 2.800,00 82,35 0,01 

0820   412300 Расходи за режијски материјал 500,00 600,00 1.100,00 220,00 0,00 

0820   412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,01 

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

0820   412900 Остали непоменути расходи 1.100,00 -400,00 700,00 63,64 0,00 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 800,00 0,00 800,00 100,00 0,00 

0820   511300 Набавка опреме 800,00 0,00 800,00 100,00 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку  

јединицу бр. 08180068 
9.800,00 -400,00 9.400,00 95,92 0,04 
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Назив и број потрошачке јединице: 

Остала буџетска потрошња  
Број:  00750190 

          

          

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

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

0111   412900 

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

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

  413000   
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

286.500,00 -35.228,00 251.272,00 87,70 1,10 

      
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи 

250.500,00 -24.728,00 225.772,00 90,13 0,99 

0170   413300 Камата на  кредит од 5.000.000,00 КМ 15.500,00 0,00 15.500,00 100,00 0,07 

0170   413300 Камата на кредит од 4.000.000,00 КМ 0,00 11.629,00 11.629,00 0,00 0,05 

0170   413300 Камата на кредит од 3.000.000,00 КМ (ИРБ) 0,00 4.553,00 4.553,00 0,00 0,02 

0170   413300 Камата на  кредит од 500.000,00 КМ 0,00 876,00 876,00 0,00 0,00 

0170   413300 Камата на кредит од 2.500.000,00 КМ 0,00 9.276,00 9.276,00 0,00 0,04 

0170   413300 Камата на кредит од 300.000,00 КМ 0,00 938,00 938,00 0,00 0,00 

0170   413300 Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ 235.000,00 -52.000,00 183.000,00 77,87 0,80 

      
Трошкови сервисирања зајмова 
примљених у земљи 

36.000,00 -10.500,00 25.500,00 70,83 0,11 

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

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,07 

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

21.000,00 -10.500,00 10.500,00 50,00 0,05 

  418000   
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти 

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

      
Расходи по основу камата на зајмове 
примљене од других јединица власти 

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

0170   418100 
Трошкови камате за робни кредит 
Краљевине Шпаније 

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

  487000   
Трансфери између различитих 
јединица власти 

12.700,00 0,00 12.700,00 100,00 0,06 

      

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

9.500,00 0,00 9.500,00 100,00 0,04 

0180   487200 Трансфери ентитету 7.000,00 -800,00 6.200,00 88,57 0,03 

0180   487300 
Трансфери јединицама локалне 
самоуправе 

500,00 800,00 1.300,00 260,00 0,01 

0180   487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

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

      Трансфери осталим јединицама власти 3.200,00 0,00 3.200,00 100,00 0,01 

0180   487900 
Трансфер Фонду солидарности за 
дијагностику и лијечење обољења, стања 
и повреда дјеце у иностранству 

3.200,00 0,00 3.200,00 100,00 0,01 

  621000   Издаци за отплату дугова 6.793.227,98 -41.496,98 6.751.731,00 99,39 29,62 

      
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

6.768.227,98 -41.496,98 6.726.731,00 99,39 29,51 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 5.000.000,00 
КМ 

565.000,00 0,00 565.000,00 100,00 2,48 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 4.000.000,00 
КМ 

2.041.235,09 0,91 2.041.236,00 100,00 8,96 

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

1.117.978,76 0,24 1.117.979,00 100,00 4,90 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 500.000,00 КМ 191.209,11 0,89 191.210,00 100,00 0,84 

    621300 
Отплата дуга по кредиту од 2.500.000,00 
КМ 

1.907.339,98 0,02 1.907.340,00 100,00 8,37 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 300.000,00 КМ 275.465,04 0,96 275.466,00 100,00 1,21 

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

670.000,00 -41.500,00 628.500,00 93,81 2,76 

      Издаци за отплату осталих дугова 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,11 

    621900 
Издаци за потенцијалне обавезе по 
основу издатих гаранција 

25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,11 

  628000   
Издаци за отплату дугова из трансакци- 
ја између или унутар јединица власти 

88.500,00 0,00 88.500,00 100,00 0,39 

      
Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од других јединица власти 

88.500,00 0,00 88.500,00 100,00 0,39 

    628100 
Отплата дуга по кредиту Краљевине 
Шпаније 

88.500,00 0,00 88.500,00 100,00 0,39 

  631000   Остали издаци 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01 
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    631900 
Остали издаци ( поврат/прекњижавање 
прихода наплаћених у претходној или 
ранијим годинама) 

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

  638000   
Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

1.000,00 2.000,00 3.000,00 300,00 0,01 

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

1.000,00 2.000,00 3.000,00 300,00 0,01 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750190 
7.189.427,98 -74.724,98 7.114.703,00 98,96 31,21 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Трезор општине Прњавор број:  9999999 
 

        

 
        

  ****** Буџетска резерва 160.000,00 -140.000,00 20.000,00 12,50 0,09 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  9999999 
160.000,00 -140.000,00 20.000,00 12,50 0,09 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 21.234.381,85 1.558.997,15 22.793.379,00     107,34 100,00 

 

ТАБЕЛА 6.  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Табела бр. 1 
     

Фун.  

код 
Н А З И В     Ф У Н К Ц И Ј Е 

Буџет за  

2018. годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Индекс 
%  

учешћа 

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

01 Опште јавне услуге 4.520.700,00 155.705,00 4.686.405,00 103,67 29,89 

02 Одбрана 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Јавни ред и сигурност 339.781,85 -6.781,85 333.000,00 98,00 2,12 

04 Економски послови 1.274.000,00 -162.800,00 1.111.200,00 87,22 7,09 

05 Заштита човјекове околине 250.000,00 225.700,00 475.700,00 190,28 3,03 

06 Стамбени и заједнички послови 2.217.272,02 1.353.710,98 3.570.983,00 161,05 22,78 

07 Здравство 189.800,00 -15.007,00 174.793,00 92,09 1,11 

08 Рекреација, култура и религија 1.000.600,00 31.959,00 1.037.559,00 103,69 6,62 

09 Образовање 1.252.050,00 16.183,00 1.268.233,00 101,29 8,09 

10 Социјална заштита 2.962.450,00 56.825,00 3.019.275,00 101,92 19,26 

  УКУПНО: 14.006.653,87 1.655.494,13 15.677.148,00 111,93 100,00 

 

Табела бр. 2 

Фун.  

код 
Функција 

Буџет за  

2018. годину 

Износ за 

ребаланс 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Индекс 
%  

учешћа 

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

ЗУ Заједничке услуге 12.064.003,87 1.521.938,13 13.600.842,00 112,74 86,76 

ИУ Индивидуалне услуге 1.942.650,00 133.556,00 2.076.306,00 106,88 13,24 

  УКУПНО: 14.006.653,87 1.655.494,13 15.677.148,00 111,93 100,00 
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На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), чланa 39. став 2. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. Ста- 

тута општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 10.12.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2018. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 33/17), члан 2. мијења се и 

гласи: 

„Средства буџета из члана 1. ове одлуке ра- 

споређују се у укупном износу од 22.793.379,00 КМ, 

од чега 11.565.822,00 КМ на текуће расходе, 

171.715,00 КМ на трансфере између и унутар једи- 
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ница власти, 20.000,00 КМ на буџетску резерву, 

4.134.611,00 КМ на издатке за нефинансијску имо- 

вину, 6.840.231,00 КМ на издатке на отплату дугова и 

61.000,00 КМ на остале издатке“.   

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01-022-164/18                             Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 12. став 1. Закона о легали- 

зацији бесправно изграђених објеката („Службени 

гласник Републике Српске“, број 62/18), 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 161. став 1, 

члана 176. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17, 23/17, 32/17 и 12/18), Скупштина општине 

Прњавор на 21. сједници одржаној дана 10.12.2018. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о субвенцији трошкова одређеним категоријама 

грађана у поступку легализације бесправно 

изграђених објеката на подручју општине Прњавор 
 

Члан 1. 

            (1) Овом одлуком се уводе субвенције одре- 

ђеним категоријама грађана у поступку легализације 

бесправно изграђених објеката. 

           (2) Ова одлука се примјењује на поступак 

легализације индивидуално стамбених и индивиду- 

ално стамбено пословних објеката, бруто грађеви- 

нске површине мање од 400 м2, осим сложених обје- 

ката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу.    
 

Члан 2. 

          (1) Одлука о субвенцијама трошкова у посту- 

пку легализације бесправно изграђених објеката се 

односи на објекте чији су инвеститори: 

1) лица која се налазе у стању социјалне 

потребе, а која су примаоци новчане помоћи у складу 

са прописима о социјалној заштити, 

2) породице погинулих бораца, 

3) ратни војни инвалиди I и II категорије, 

односно ако је инвеститор члан њиховог породичног 

домаћинства, 

4) цивилна лица са инвалидитетом која су 

потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и 

лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе 

другог лица, 

5) борци, 

6) ратни војни инвалиди од III до X катего- 

рије,  

7) избјеглице, расељена лица или повра- 

тници, 

 

8) жене жртве рата. 

 
Члан 3. 

         (1) Овом одлуком се установљавају три кате- 

горије инвеститора или власника објеката, који има- 

ју право на субвенције, у односу на редовне трошко- 

ве накнаде за уређење земљишта, ренте и накнаде за 

легализацију.      

1) прва категорија: породице погинулих бо- 

раца; - накнаде се субвенционишу у износу од 100 %.  

2) друга категорија: ратни војни инвалиди I 

и II категорије и чланови њиховог домаћинства; 

ратни војни инвалиди од III до X категорије и борци; 

- накнаде се субвенционишу у износу од 90 %. 

3) трећа категорија: лица која се налазе у 

стању социјалне потребе, а која су примаоци новча- 

не помоћи у складу са прописима о социјалној 

заштити; цивилна лица са инвалидитетом која су 

потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и 

лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе 

другог лица; избјеглице, расељена лица или повра- 

тници и жене жртве рата; - накнаде се субве- 

нционишу у износу од 80 %.    

         (2) Лица свих категорија, оствариће право на 

субвенцију, ако у поступку подношења захтјева за 

легализацију бесправно изграђених објеката, прило- 

же потврду или увјерење надлежног органа, којом се 

доказује припадност категорији која остварује право 

на субвенцију.   

         1) Потврда или увјерење, не могу бити ста- 

рије од шест мјесеци.   

                                                                                                               
Члан 4. 

  (1) У поступку издавања рјешења о накна- 

дном издавању грађевинске дозволе за бесправно 

изграђене објекте, инвеститори, односно власници 

објеката су дужни платити накнаду за уређење 

градског грађевинског земљишта и ренту, а ако се 

објекти налазе у зони ван обухвата градског 

грађевинског земљишта, плаћају накнаду за легали- 

зацију објеката. 

(2) Накнада за уређење, рента и накнада за 

легализацију, могу се платити на један од следећих 

начина: 

1) у цјелокупном износу, 

2) 20 % прије издавања рјешења о накна- 

дном издавању грађевинске дозволе, а преостали 

дио, на основу уговора потписаног са начелником 

општине у 10 једнаких мјесечних рата, ако висина 

преосталог дијела износи више од 1000,00 КМ. 

         (3) Висина накнаде за уређење земљишта, 

накнаде за ренту, или накнаде за легализацију, 

утврђују се рјешењем које по службеној дужности 

доноси орган јединице локалне самоуправе надле- 

жан за стамбено-комуналне послове, по захтјеву 

органа јединице локалне самоуправе надлежног за 

послове издавања накнадне грађевинске дозволе, 

након што утврди да су испуњени сви други услови 

и достави потребне податке за обрачун ових 

накнада. 

          1) Рјешење којим се утврђује висина накна- 

да из става 3. садржи: 
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            а) врсту накнаде коју је дужан платити подно- 

силац захтјева,  

        б) износ накнаде без утврђене субвенције, 

           в) висину субвенционисаног износа који се 

примјењује на категорије из члана 3. ове одлуке, 

         г) износ накнаде који је дужан платити 

подносилац захтјева.  

 

Члан 5.          

          (1) Средства за субвенционисање трошкова у 

поступку легализације бесправно изграђених објека- 

та за лица из члана 2. ове одлуке, обезбиједиђе се из 

буџета општине Прњавор, на позицији Одјељења за 

просторно уређење број 414100 - „Средства за субве- 

нционисање трошкова у поступку легализације 

бесправно изграђених објеката“.  

(организациона јединица 0750160 - Одјељење за про- 

сторно уређење) 

           1) Одјељење за просторно уређење доноси 

закључак, којим се реализују средства за субвенци- 

онисање трошкова у поступку легализације, након 

што орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

стамбено-комуналне послове донесе рјешење, којим 

је за плаћање утврђена висина накнаде за уређење 

земљишта, накнаде за ренту или накнаде за лега- 

лизацију објеката. 

           2) Подносилац захтјева за легализацију беспра- 

вно изграђених објеката добија рјешење о накнадном 

издавању грађевинске и употребне дозволе, након 

што приложи доказ о плаћеним накнадама или 

закључи уговор о одложеном плаћању. 

 

Члан 6. 

         (1) Уколико се ради о инвеститорима или вла- 

сницима објеката које није могуће трајно легали- 

зовати, из члана 13. Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката, накнаде се плаћају у висини од 

35 % од износа на које лице има право утврђено овом 

одлуком, и то прије издавања рјешења о привре- 

меном задржавању, а преостали износ прије издава- 

ња трајног рјешења. 

         (2) Након доношења спроведбеног документа 

просторно уређења или након рјешавања власничког 

статуса земљишта, доноси се рјешење о трајном 

задржавању објекта.  

 

Члан 7. 

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 10. став 4. и 16. став 6. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), члана 161. и 201. став 1. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скуштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 10.12.2018. године, донијела  је 
 

 
О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, 

реконструкцији, одржавању и заштити локалних 

путева и улица у насељу и путних објеката на њима 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о управљању, грађењу, реко- 

нструкцији, одржавању и заштити локалних путева и 

улица у насељу и путних објеката на њима („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 33/15 и 

20/17, у даљњем тексту: Одлука), у члану 19a. у 

ставу 3.  

у тачки а) број: „0,50“ замјењује се бројем: „0,40“, 

у тачки б) број: „0,38“ замјењује се бројем: „0,30“, 

у тачки в) број: „0,25“ замјењује се бројем: „0,20“, 

у тачки г) број: „0,10“ замјењује се бројем: „0,08“, 

у тачки д) број: „0,75“ замјењује се бројем: „0,60“. 
       

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“, а примјењиват ће се од 01.01.2019. године. 
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 На основу члана 48. став 2. и члана 50. За- 

кона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

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

члана 161. став. 1. и члана 190. став 1. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 

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

Скупштина општине Прњавор, на 21. сједници одр- 

жаној 10.12.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта  

„Градско језгро“ (измјена V) 

 

Члан 1. 

(1) Усваја сe измјенa дијела Урбанистичког 

пројекта „Градско језгро“ (измјена V) - (у даљем 

тексту План).                                

(2) План је израђен од стране „Планинг“ 

д.о.о. Прњавор - (у даљем тексту носилац израде), у 

новембру 2018. године и чини прилог и саставни дио 

ове одлуке.  

 

Члан 2. 

(1) План садржи текстуални и графички дио. 

(2) ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА: 
А) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНА ПОВРШИНА 



22                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 22                           11.12.2018. 
 

Б) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНЕ ОБЈЕКАТА, 

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

В) ИНФРАСТРУКТУРА 

Г) ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПРОСТОРИ 

Д) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА 

УСЛОВИМА ПРИКЉУЧЕЊА 

Ђ) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИДЕЈНИХ РЈЕШЕЊА ПЛА- 

НИРАНИХ ОБЈЕКАТА 

Е) КОНЦЕПТ МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКА- 

ТА 

Ж) ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

З) СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ, ОДНОСНО 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

(3) ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА: 

КАРТЕ СТАЊА: 

 1. ГЕОДЕТСКИ ПЛАН СА ВИСИНСКОМ ПРЕДСТА-       

ВОМ                                                              Р=1:500 

 2. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ      Р=1:500 

 3. ИЗВОД ИЗ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА               Р=1:500 
 4. ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ 

-Геолошка 

-Хидрогеолошка 

-Инжењерско геолошка 

-Сеизмолошка  

-Карта минералних сировина 

-Карта подземних вода и њихове заштите 

ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ: 

 5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА                 Р=1:500 

 6. АЖУРАН ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ                      Р=1:500 

 7. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА   
                                                                                       Р=1:500 

 8. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ Р=1:200 
 9. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА                          Р=1:200 

10. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ                 Р=1:500 

11. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ         Р=1:500 

12. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  Р=1:500 

13. СИНТЕЗНА КАРТА                                         Р=1:500 

 

Члан 3. 

 План се као јавни документ излаже у гра- 

фичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид 

код општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења. 

 

Члан 4. 

 О провођењу ове одлуке стараће се орган из 

члана 3. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да ва- 

жи ранији донесени спроведбени документ просто- 

рног уређења у дијелу у којем није у сагласности са 

овим Планом. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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На основу члана 39. Закона о локалној само-  

управи („Службени гласник РС“ број 97/16), члана 

112. и 114. Закона о здравственој заштити („Службе- 

ни гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), 

члана 4. Правилника о поступку утврђивања смрти 

лица („Службени гласник Републике Српске“ број 

65/10), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

12/18) и чланa 201. став (1) Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

пштина општине Прњавор на 21. сједници одржаној 

дана 10.12.2018. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовању доктора медицине за утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе (мртвозорника) и висини 

накнаде за обављање прегледа умрлог лица 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се број доктора 

медицине за преглед умрлих лица ван здравствене 

установе (мртвозорника), именују се мртвозорници 

за подручје општине Прњавор и одређује висина 

накнаде за обављање прегледа умрлих лица. 

 

Члан 2. 

(1) Преглед умрлих лица изван здравствене 

установе ради утврђивања времена и узрока смрти, 

за подручје општине Прњавор, обављаће пет доктора 

медицине ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

(2) За мртвозорнике именују се сљедећи до- 

ктори медицине: 

1) Стојчевић др Весна, спец. породичне медицине, 

2) Цвијановић др Љубиша, спец. гинекологије и  

    акушерства, 

3) Лепир др Љубиша, спец. радиологије,  

4) Митровић др Наташа, 

5) Иванковић др Ана. 
 

Члан 3. 

 Именовани мртвозорници из члана 2. ове 

одлуке, обавезују се да приликом утврђивања вре- 

мена и узрока смрти ван здравствене установе 

поступају у складу са важећим прописима којима је 

регулисан поступак утврђивања смрти лица, на ције- 

лом подручју општине Прњaвор, а према плану и 

распореду обављања прегледа који утврди директор 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

 

Члан 4. 

 (1) Висина накнаде за обављање прегледа 

лица умрлог ван здравствене установе и путне 

трошкове, по позиву породице, утврђује се у зави- 

сности од матичног подручја на којем је наступила 

смрт лица, и то на сљедећи начин:  

1) за матично подручје Прњавор (насељена 

мјеста: Прњавор, Коњуховци, Ратковац, Околица, 

Бабановци, Насеобина Бабановци, Маћино Брдо, 

Караћ, Долине, Доњи Гаљиповци, Горњи Гаљипо- 

вци, Гаљиповци и Мравица) накнада износи 20,00 

КМ, 

2) за остала матична подручја накнада изно- 
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си 30,00 КМ. 

(2) Висина накнаде за обављање прегледа 

умрлих лица и путне трошкове, по позиву поли- 

цијске станице, одређује се у износу од 50,00 КМ. 

 (3) Матична подручја за која се воде матичне 

књиге на подручју општине Прњавор одређена су 

Одлуком о утврђивању матичних подручја („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 19/10). 
 

Члан 5. 

 Средства за накнаде из члана 4. ове одлуке 

обезбјеђују се у Буџету општине Прњавор, у окви- 

ру потрошачке јединице Одјељење за општу управу. 
 

Члан 6. 

 Општина Прњавор ће, као наручилац услуга, 

закључити уговоре о обављању услуга утврђивања 

времена и узрока смрти за лица умрла ван здра- 

вствене установе са именованованим докторима 

медицине (мртвозорницима), као даваоцима услуга, 

којима ће се дефинисати међусобна права и обавезе. 
 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању доктора медицине (мр- 

твозорника) за утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих изван здравствене установе („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 20/11). 

 

Члан 8. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Дебељак Невенка сина Ђуре из Прња- 

вора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету продаје грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради комплети- 

рања грађевинске парцеле, а на основу члана 348. 

став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), 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 одржа- 

ној дана 10.12.2018. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји грађевинског земљишта непосредном 

погодбом са Дебељак Невенком сином Ђуре из 

Прњавора 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за закључивање уговора о 

продаји непосредном погодбом, ради комплетирања  

грађевинске парцеле, грађевинског земљишта озна- 

ченог као к.ч. бр. 253/9 „Гложић“ њива у површини 

од 40 m
2 

 уписана у зк. ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, 

власништво општина Прњавор са 1/1 дијела, а што 

се према катастарском премјеру односи на к.ч. бр. 

961/21 „Гложић“ њива у површини од 40 m
2
, уписана 

у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор као посјед општине 

Прњавор са 1/1 дијела.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име 

општине Прњавор закључи уговор из члана 1 ове 

одлуке са Дебељак Невенком сином Ђуре из Прња- 

вора. 

 

Члан 3. 

Дебељак Невенко син Ђуре из Прњавора 

дужан је платити накнаду за земљиште и то за 1m
2
 

износ од 25,71 КМ, тј. укупно за предметно земљи- 

ште износ од 1.028,40 КМ,  према Одлуци о висини 

вриједности непокретности по зонама на територији 

Општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор“, број 5/18). 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 
 

Образложење 

Невенко Дебељак поднио је Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне послове Ба- 

ња Лука, Подручна јединица Прњавор, захтјев којим 

је тражио куповину непосредном погодбом, од општи- 

не Прњавор, а ради комплетирања грађевинске па- 

рцеле, земљиште означено као к.ч. бр. 253/9 „Гло- 

жић“ њива у површини од 40 m
2
 уписана у зк. ул. бр. 

2246 к.о. Прњавор, власништво Општина Прњавор 

са 1/1 дијела, а што се према катастарском операту 

односи на к.ч. бр. 961/21 "Гложић" њива у површини 

од 40 m
2
 уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, 

посједника Општина Прњавор са 1/1 дијела посједа. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је по- 

ступак у току којег је одржана расправа у канцела- 

рији ове Подручне јединице Прњавор, након изврше- 

ног увиђаја на лицу мјеста, у присуству подносиоца 

захтјева, Правобранилаштва Републике Српске, сједи- 

ште замјеника Бања Лука и вјештака геодетске струке.  

На расправи подносилац захтјева је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да му 

Општина Прњавор прода непосредном погодбом 

предметно земљиште које улази у састав његове 

грађевинске парцеле.  

 Након извршене идентификације предме- 

тног земљишта на лицу мјеста уз учешће подноси- 

оца захтјева, Правобранилаштво Републике Српске, 

сједиште замјеника Бања Лука и службеног лица, 

вјештак геодетске струке је изјавила да се ради о 

парцелама означеним као к.ч. бр. 253/4 "Гложић" 

кућа, зграда, двориште у површини од 231 m
2
, упи- 

сане у  зк. ул. бр. 1334 к.о. Прњавор, сувласништво 
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Дебељак Невенка сина Ђуре из Прњавора и Дебељак 

Марка сина Невенка из Прњавора са по 1/2 дијела, а 

што се према катастарском премјеру односи на к.ч. 

бр. 961/10 "Гложић" кућа и зграда у површини од 122 

m
2
 и двориште у површини од 109 m

2
 уписане у ПЛ 

бр. 3411 к.о. Прњавор, на име супосједника Дебељак 

Невенка сина Ђуре из Прњавора и Дебељак Марка 

сина Невенка са по 1/2 дијела посједа, к.ч. бр. 252/7 

"Цер" њива у површини од 28 m
2
, уписане у  зк. ул. 

бр. 5441 к.о. Прњавор, сувласништво Дебељак Неве- 

нка сина Ђуре из Прњавора и Дебељак Сњежане из 

Прњавора са по 1/2 дијела, а што се према ка- 

тастарском премјеру односи на к.ч. бр. 962/8 "Цер" 

њива у површини од 28 m
2
 уписане у ПЛ бр. 2922 

к.о. Прњавор, на име посједника Томић Мирјане са 

1/1 дијела, са парцелама означеним као к.ч. бр. 253/9 

„Гложић“ њива у површини од 40 m
2
 уписана у зк. 

ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, власништво Општина 

Прњавор са 1/1 дијела, а што се према катастарском 

операту односи на к.ч. бр. 961/21 "Гложић" њива у 

површини од 40 m
2
  уписана у ПЛ бр. 225 к.о. 

Прњавор, посједника Општина Прњавор са 1/1 дије- 

ла посједа. У току поступка су проведени докази 

вршењем увида у: зк.ул. бр. 1334 к.о. Прњавор, ПЛ 

бр. 3411 к.о. Прњавор, зк.ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, 

ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, копију кат. плана (бр. плана 

16 к.о. Прњавор), Идентификација парцела број 04-

363-57/17 од 20.07.2017. године са Изводом из 

просторно-планске документације Општинске упра- 

ве Одјељења за просторно уређење Општине Прња- 

вор број 04-363-56/17 од 17.07.2017. године, Увјере- 

ње Пореске Управе, Подручне јединице Прњавор 

број 06/1.02/0811-0524-14066/17 од 06.09.2017. године. 

  Увидом у зк. ул. бр. 1334 к.о. Прњавор, утвр- 

ђено је да су Дебељак Невенко и Дебељак Марко 

сувласници са по 1/2 дијела земљишта означеног као 

к.ч. бр. 253/4,  

  Увидом у ПЛ бр. 3411 к.о. Прњавор, утврђе- 

но је да су Дебељак Невенко и Дебељак Марко супо- 

сједници са по 1/2 дијела земљишта означеног као 

к.ч. бр. 961/10.  

  Увидом у зк. ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, 

утврђено је да је на к.ч. бр. 253/9 укњижено право 

власништва у корист Општине Прњавор са 1/1 

дијела.  

  Увидом у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, утврђено 

је да је Општина Прњавор посједник са 1/1 дијела 

земљишта означеног као к.ч. бр. 961/21.  

  Увидом у копију кат. плана (бр. плана 16 к.о. 

Прњавор), утврђено је да се на земљишту означеном 

као к.ч. бр. 961/10 налази се изграђен стамбено-

породични објекат који је нанесен на геодетски план 

и проведен кроз катастарски операт.  

 Увидом у Идентификацију предметних па- 

рцела број 04-363-57/17 од 20.07.2017. године са 

Изводом из просторно-планске документације 

Општинске управе Одјељења за просторно уређење 

Општине Прњавор број 04-363-56/17 од 17.07.2017. 

године, утврђено је да се парцеле налазе у обухвату 

градског грађевинског земљишта, трећа зона, намје- 

на парцела утврђена је Регулационим планом „Исток 

2“, „Исток 3“ и „Југ 1“ („Службени гласник Општи- 

не Прњавор“ бр. 01/07) тј. парцеле означене као к.ч. 

бр. 961/10 и 961/21 са парцелом к.ч. бр. 962/8 чине 

грађевинску парцелу и намијењене су за редовну 

употребу изграђеног стамбено-породичног објекта. 

Правобранилаштво Републике Српске, сједи- 

ште замјеника Бања Лука се изјаснило да су се у 

конкретном случају испунили услови за компле- 

тирање парцеле која се води у власништву Општине 

Прњавор са парцелама које су у власништву подно- 

сиоца захтјева, а према Регулационом плану који се 

налази у спису предмета. Предлажили су да им се 

остави рок од 8 дана како би Општину Прњавор  

упознали са чињеницама са расправе, а посебно 

везано за цијену парцеле к.ч. бр. 253/9, имајући у 

виду да је иста парцела од стране Пореске управе ПЈ 

Прњавор процијењена на 763,88 КМ.  

У остављеном року Правобранилаштво 

Републике Српске, сједиште замјеника Бања Лука 

доставило је изјашњење у којем су навели да нису 

сагласни са цијеном утврђеном од стране Пореске 

управе ПЈ Прњавор из разлога што се предметна 

парцела која је у власништву Општине Прњавор 

налази у трећој зони градског грађевинског земљи- 

шта гдје вриједност износи 25,71 КМ за 1m
2
,  према 

Одлуци о висини вриједности непокретности по 

зонама на територији Општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник Општине Прњавор“, број 5/18), што 

значи да укупна вриједност парцеле износи 1.028,40 

КМ, те да се цијена утврди у складу са Одлуком о 

висини вриједности непокретности по зонама на 

територији Општине Прњавор. 
 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку, урадила нацрт одлуке о 

давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји неизграђеног градског грађевинског земљи- 

шта непосредном погодбом који је доставила Ску- 

пштини општине Прњавор на даље поступање. 
 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење 

правом грађења непокретности у својини Републике 

и јединица локалне самоуправе може изузетно извр- 

шити непосредном погодбом за потребе изградње 

односно ради обликовања грађевинске честице. 
 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне са- 

моуправе на приједлог начелника општине, односно 

градоначелника града. 

 
Број: 01-475-20/18                               Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Ђукић Драшка сина Наде из Црквене, по- 

днесеном Републичкој управи за геодетске и имо- 

винско-правне послове Бања Лука, Подручна једи- 

ница Прњавор, у предмету продаје грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради комплети- 

рања грађевинске парцеле, а на основу члана 348. 

став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), 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 одржа- 

ној дана 10.12.2018. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји грађевинског земљишта непосредном 

погодбом са Ђукић Драшком сином Наде из Црквене 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за закључивање уговора о 

продаји непосредном погодбом, ради комплетирања 

грађевинске парцеле, грађевинског земљишта означе- 

ног као к.ч. бр. 1439/29 ,,Крчевина“ њива у површи- 

ни од 475 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, 

власништво Општина Прњавор са 1/1 дијела, што се 

према катастарском премјеру односи на к.ч. бр. 

1704/29 ,,Крчевина“ њива у површини од 475 m
2
 

уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор као посјед 

Општина Прњавор, са 1/1 дијела.  
 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име 

Општине Прњавор закључи уговор из члана 1 ове 

одлуке са Ђукић Драшком сином Наде из Околице. 
 

Члан 3. 

Ђукић Драшко син Наде из Околице дужан 

је платити накнаду за земљиште и то за 1m
2
 износ од 

25,71 КМ, према Одлуци о висини вриједности непо- 

кретности по зонама на територији Општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

5/18), што укупно износи 12.212,25 КМ. 
 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 
 

Образложење 

Ђукић Драшко поднио је Републичкој упра- 

ви за  геодетске и имовинско-правне послове Бања 

Лука, Подручна јединица Прњавор захтјев којим је 

тражио куповину непосредном погодбом од општине 

Прњавор, а ради комплетирања грађевинске парцеле, 

земљиште означено као к.ч. бр. 1439/29 ,,Крчевина“ 

њива у површини од 475 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 2246 

к.о. Прњавор, власништво Општина Прњавор са 1/1 

дијела, што се према катастарском премјеру односи 

на  к.ч. бр. 1704/29 ,,Крчевина“ њива у површини од 

475 m
2
 уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор као посјед  

Општина Прњавор, са 1/1 дијела.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је 

поступак у току којег је одржана расправа у канце- 

ларији ове Подручне јединице Прњавор, након 

извршеног увиђаја на лицу мјеста, у присуству 

подносиоца захтјева, Правобранилаштва Републике 

Српске, сједиште замјеника Бања Лука и вјештака 

геодетске струке.  

На расправи подносилац захтјева је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да му 

Општина Прњавор прода непосредном погодбом 

предметно земљиште које улази у састав његове 

грађевинске парцеле.  

 Након извршене идентификације предме- 

тног земљишта на лицу мјеста уз учешће подно- 

сиоца захтјева, Правобранилаштва Републике Ср- 

пске, сједиште замјеника Бања Лука и службеног 

лица, вјештак геодетске струке је изјавила да се ради 

о парцелама означеним као к.ч. бр. 1439/29 ,,Крче- 

вина“ њива у површини од 475 m
2 
уписана у зк. ул. 

бр. 2246 к.о. Прњавор, власништво Општина Прња- 

вор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи на к.ч. бр. 1704/29 ,,Крчевина“ њива у 

површини од  475 m
2
 уписана у ПЛ бр. 225 к.о. 

Прњавор, као посјед Општине Прњавор са 1/1 дије- 

ла. Парцела подносиоца захтјева са којом је 

намијењено комплетирање плаца означена је као к.ч. 

бр. 1439/1 ,,Крчевина“ њива у површини од 473 m
2 

уписана у зк. ул. бр. 2278 к.о. Прњавор, власништво 

Ђукић Драшка сина Наде из Црквене, општина 

Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи на к.ч. бр. 1704/2 ,,Крчевина“ њива 

у површини од  473 m
2
 уписана у ПЛ бр. 4001 к.о. 

Прњавор као посјед Ђукић Драшка сина Наде из 

Црквене, општина Прњавор са 1/1 дијела. На земљи- 

шту које је у власништву и посједу Општине 

Прњавор нема изграђених објеката. На парцели која 

се води у посједу подносиоца захтјева нлази се 

изграђен стамбени објекат за који власник посједује 

документацију.  

 Увидом у Идентификацију и извод из про- 

сторно планске документације број 04-363-105/18 од 

05.09.2018. године, утврђено је да се предметна 

парцела налази у трећој зони градског грађевинског 

земљишта, да предметна парцела заједно са парце- 

лом означеном као к.ч. бр. 1704/29 чини грађевинску 

парцелу намијењену за изградњу стамбено породи- 

чног објекта. 

У изјашњењу Општине Прњавор број 01/1-

014-282/18 од 24.10.2018. године, наведено је да је 

након извршеног увида у достављену документа- 

цијуда неспорно да предметне парцеле чине 

грађевинску парцелу, да су испуњени услови за 

комплетирање (обликовање) парцеле, те да се, 

уколико се у поступку утврди испуњеност свих 

законских услова, захтјеву удовољи, да орган 

поступања има у виду Одлуку о висини вриједности 

непокретности, чињеницу да је предметна парцела у 

трећој зони градског грађевинског земљишта чија је 

вриједност 25,71 КМ по 1 m
2
, а што укупно износи 

12.212,25 КМ. 
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  Увидом у зк. ул. бр. 2278 к.о. Прњавор, утвр- 

ђено је да је Ђукић Драшко син Наде из Црквене вла- 

сник са 1/1 дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 

1439/1,  

  Увидом у ПЛ бр. 4001 к.о. Прњавор, утврђе- 

но је да је Ђукић Драшко посједник са 1/1 дијела зе- 

мљишта означеног као к.ч. бр. 1704/2.  

  Увидом у зк. ул. бр. 2246 к.о. Прњавор, утвр- 

ђено је да је на к.ч. бр. 1439/29 укњижено право вла- 

сништва у корист Општине Прњавор са 1/1 дијела.  

  Увидом у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, утврђено 

је да је Општина Прњавор посједник са 1/1 дијела 

земљишта означеног као к.ч. бр. 1704/29.  

  Увидом у копију кат. плана (бр. плана 5 к.о. 

Прњавор), утврђено је да се на земљишту означеном 

као к.ч. бр. 1704/2 налази се изграђен стамбено-

породични објекат који је нанесен на геодетски план.  

 Увидом у Идентификацију предметних па- 

рцела број 04-363-105/18 од 05.09.2018. године са 

Изводом из просторно-планске документације Општи- 

нске управе Одјељења за просторно уређење Општи- 

не Прњавор број 04-363-105/17 од 05.09.2018. годи- 

не, утврђено је да се парцеле налазе у обухвату 

градског грађевинског земљишта, трећа зона, намје- 

на парцела утврђена је Регулационим планом „Исток 

2“, „Исток 3“ и „Југ 1“ („Службени гласник Општине 

Прњавор“ бр. 01/07) тј. парцела означена као к.ч. бр. 

1704/2 са парцелом означеном као к.ч. бр. 1704/29 

чини грађевинску парцелу и намијењене су за редо- 

вну употребу изграђеног стамбено-породичног обје- 

кта. 

С обзиром на тако утврђено чињенично ста- 

ње Републичка управа за геодетске и имовинско-пра- 

вне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор 

је полазећи од одредби члана 193. Закона о општем 

управном поступку, урадила нацрт одлуке о давању 

сагласности за закључивање уговора о продаји неиз- 

грађеног градског грађевинског земљишта непосре- 

дном погодбом који је доставила Скупштини општи- 

не Прњавор на даље поступање. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о ства- 

рним правима („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење правом 

грађења непокретности у својини Републике и једи- 

ница локалне самоуправе може изузетно ивршити 

непосредном погодбом за потребе изградње односно 

ради обликовања грађевинске честице. 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе на приједлог начелника општине, одно- 

сно градоначелника града. 
 

Број: 01-475-21/18                              Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу чланова 37. и 87. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 158. и 159. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 21. сје- 

дници одржаној дана 10.12.2018. године, донијела је 

 
ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2019. годину 

 
I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2019. годину је основа за благовремено плани- 

рање сједница Скупштине општине и њених радних 

тијела, за припрему и организовање активности у 

Скупштини општине и у радним тијелима - на оства- 

ривању њихових права, дужности и одговорности, 

утврђених Законом, Статутом општине Прњавор, 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор 

и другим прописима.                                 

Организационе јединице Општинске управе 

општине Прњавор, јавна предузећа и установе 

одређени овим програмом дужни су, у складу са 

Програмом, припремити и доставити Скупштини 

општине на разматрање одговарајуће материјале из 

своје надлежности и одговорни су за благовремену, 

квалитетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у 

оквиру своје надлежности утврђене Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор, прије разматра- 

ња на сједници Скупштине општине, размотрити 

свако питање садржано у Програму рада и своје 

приједлоге и мишљења доставити Скупштини општи- 

не у форми извјештаја и закључака. 

Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина општине у складу са својим надлежно- 

стима и према указаној потреби на приједлог 

овлаштених предлагача разматраће и друга питања 

која предложе. 

  
II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

 
Скупштина општине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2019. години разматрати сљедеће: 
 

I КВАРТАЛ (јануар-март) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне  

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о висинин вриједности непокретно- 

сти по зонама на подручју општине Прњавор 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 
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3. Одлука о утврђивању просјечне коначне гра- 

ђевинске цијене једног м
2 
корисног стамбе- 

ног и пословног простора у 2018. години за по- 

дручје општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2019.  годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о додјели награда и признања, у 2019. 

години, поводом 24. марта – Дана општине 

Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Комисија за награде и признања 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм санитарне заштите воде за пиће за 

људску употребу за изворишта „Повелич“ и 

„Дабрак“ 

        Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопри-  

        вреду и шумарство 

        Предлагач: Начелник општине 

2. Програм о начину коришћења новчаних сре- 

дстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2019. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм коришћења средстава за унапређе- 

ње пољопривредне производње у 2019. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. План утрошка новчаних средстава која поти- 

чу од прихода од посебних намјена за шуме за 

2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм мјера превентивне здравствене за- 

штите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

6. План капиталних улагања општине Прња- 

вор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм одржавања локалне путне мреже на 

подручју општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм одржавања објеката заједничке ко- 

муналне потрошње за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Програм за рјешавање питања из области  

борачко-инвалидске заштите у општини Пр- 

њавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

10. Програм развоја спорта на подручју општи- 

не Прњавор за 2019. годину  

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

11. План имплементације пројеката и индика- 

тивни финансијски оквир за период 2019-

2020. година 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

12. Програм рада ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2019. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

за 2019. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за 

унапређење пољопривредне производње у 

2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчасних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо-  

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера пре- 

вентивне здравствене заштите становни- 

штва на подручју општине Прњавор за 2018. 

годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 
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Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период 01.01-31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове-

начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња локалне путне мреже на подручју општи- 

не Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња објеката заједничке комуналне потрошње 

за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Извјештај Начелника општине о раду у 

органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности за 2018. годину  
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције  

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај о реализацији Програма за рјеша- 

вање питања из области борачко-инвалидске 

заштите у општини Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко- инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

11. Информација о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и безбједности саобраћаја на 

подручју општине Прњавор у 2018. години 

Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

12. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор  

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2018. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прња- 

вор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду Скупштине општине, 

сталних радних тијела Скупштине и 

Стручне службе Скупштине општине, за 

2018. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Плана енергетске ефика- 

сности за општину Прњавро до 2020. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о увајању измјене дијеле Регулаци- 

оног плана „Центар“ (измјена V) 

        Обрађива ч: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о увајању Регулационог плана „Блок 

улица Алексе Малића, Цара Лазара и Стева- 

на Немање“ 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. План утрошка средстава за техничко опре- 

мање Ватрогасне јединице, изградњу обје- 

ката које користи Ватрогасна јединица за 

своје активности и чување ватрогасне опре- 

ме за 2019. годину 

Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 

Општинској упарви Прњавор за период од 

01.01.2018. године до 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине  

Прњавор за период од 01.01.2018. године до 

31.12.2018. године 
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Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Извјештај о извршењу Програма развоја спо- 

рта на подручју општине Прњавор за 2018. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о коришћењу јавних површина 

на подручју општине Прњавор у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Информација о организовању и наплати 

комуналне накнаде у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Плана утрошка сре- 

дстава за техничко опремање Ватрогасне 

јединице, изградњу објеката које користи 

Ватрогасна јединица за своје активности и 

чување ватрогасне опреме за 2018. годину 

Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  

         Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Регулационг плана „Раду- 

ловац“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о измјени дијела Регулационог плана 

„Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о усвајању плана управљања 

отпадом 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2019/2020. 

годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Прња- 

вор за период 01.01.-30.06.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског 

надзора за период од 01.01.-30.6.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

– начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 2018/2019. 

година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. 

година, у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о стипендирању ученика и 

студената са подручја општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 
IV КВАРТАЛ (октобар-децембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине Прња- 

вор за 2020. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општи- 

не Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о измјени и допуни дијела Регулаци- 

оног плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна II) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

7. Одлука о измјени дијела Регулационог „У 

зони утицаја Магистралног пута М-16.1 

дионица Клашнице – Дервента, територија 

општине Прњавор“ (измјена и допуна III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

8. Приједлог Одлуке о вриједности бода за пла- 

ћање комуналне накнаде за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општи- 

не 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 
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2. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општи- 

не 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бора- 

ца одбрамбено отаџбинског рата Републике 

Српске и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор  

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о стању цивилне заштите у 

систему заштите и спасавања општине Прња- 

вор 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту (Одсјек за цивилну заштиту)  

Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о стању животне средине 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Нначелник општине 

4. Информација о стању у области основног 

образовања и васпитања и средњег образо- 

вања на подручју општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи материја- 

ла одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми предви- 

ђеној за доношење аката према утврђеној методо- 

логији,  

2. да се материјал за сједнице Скупштине 

општине припрема у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор, 

3. да у материјалима износе објективно 

стање и чињенице са јасним и конкретним приједло- 

зима мјера и закључака,  

4. да утврђене приједлоге аката благовре- 

мено достављају Стручној служби Скупштине 

општине у једном ћириличном примјерку потписане 

од стране обрађивача и обавезно у електронским 

облику, 

5. да у колико за поједине сједнице не 

доставе одговарајуће материјале Скупштини општи- 

не, предвиђене по Програму, дужни су доставити 

писмену информацију о разлозима због којих 

одређени материјал за сједницу не може бити 

благовремено достављен.   

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената, одређених овим програмом, 

са кабинетом Начелника општине у складу са 

прописима и овим програмом, те за благовремено 

достављање материјала одборницима у Скупштини и 

организацију и припрему сједница радних тијела о 

предложеним матријалима. 

 

V 

О извршењу овог прогрма стараће се ску- 

пштинско руководство. 

 

VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2019. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-013-14/18                               Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

482 
 

На основу члана 87. и 133. 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 буџета 

општине Прњавор за 2019. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 21. сједници одржанoj дана 

10.12.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2019. годину суштински, формално 

и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника 

општине да у року до 15 дана проведе јавну 

расправу о нацрту Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2019. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-166/18                             Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

483 
 

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 извршењу буџета 

општине Прњавор за 2019. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 21. сједници одржанoj дана 

10.12.2018. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2019. годину суштински, формално 

и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-167/18                             Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

484 
 

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 подручју, начину, зоохи- 

гијенским условима држања и промету домаћих 

животиња на подручју општине Прњавор, Скупшти- 

на општине Прњавор, на 21. сједници одржанoj дана 

10.12.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о подручју, начину, зоохигије- 

нским условима држања и промету домаћих жи- 

вотиња на подручју општине Прњавор, сушти- 

нски, 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: 01-022-171/18                             Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 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 Информације о реализацији Програма 

развоја цивилне заштите општине Прњавор у обла-   

сти заштите и спасавања за период 2014-2018. 

године, Скупштина општине Прњавор, на 21. сје- 

дници одржанoj дана 10.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о реализацији Програма развоја циви- 

лне заштите општине Прњавор у области зашти- 

те и спасавања за период 2014-2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-172/18                    Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

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

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 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 Информације о демографским промјена- 

ма и миграцијама становништва у општини Прња- 

вор, Скупштина општине Прњавор, на 21. сједници 

одржанoj дана 10.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо-

рмацију о демографским промјенама и мигра- 

цијама становништва у општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-173/18                            Предсједник 

Датум: 10.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

487 
 

На основу члана 59. и 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању документа „Процедура рада са 

инвеститорима у Општини Прњавор“ 

 

I 

Овом Одлуком усваја се документ „Проце- 

дура рада са инвеститорима у Општини Прњавор“, 

којим се успоставља процедура за ток информација, 

задатака и корака које је неопходно извршитиу 

комуникацији са инвеститором чија инвестиција има 

за посљедицу отварање нових радних мјеста на 

подручју општине Прњавор. 

 

II 

Рад са инвеститорима у општини Прњавор 

заснива се на принципу „One stop servis- услуга на 

једном мјесту“, а подразумијева помоћ инвеститору 

да развије своје пословање уз што мање бирокра- 

тских препрека, проблема, кашњења у реализацији 

инвестиције, при чему је потребна тијесна сарадња 

између свих учесника локалног економског развоја. 

 

III 

Центар за инвеститоре пружа услуге инве- 

ститорима на једноставнији, ефикаснији и ефекти- 

внији начинкако би брже реализовали своје пројекте 

у општини Прњавор. 

 

IV 

Рад са инвеститорима по принципу „услуга 

на једном мјесту“ одвија се путем реферата у Одје- 

љењу за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и ради у директној интеракцији са 
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општинском управом, јавним предузећима и устано- 

вама у општини Прњавор. 

 

V 

Ова Одлука са пратећим документом ће бити 

достављена свим начелницима одјељења Општинске 

управе општине Прњавор, директорима јавних уста- 

нова и предузећа чији је оснивач општина, а који су 

дужни да са њиховим садржајем упознају запослене 

у својим службама и да врше надзор над примјеном 

истих. 

 

VI 

 Саставни дио ове Одлуке је документ „Про- 

цедура рада са инвеститорима у Општини Прњавор“. 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-161/18                            Начелник 

Датум: 04.12.2018. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

ПРОЦЕДУРА РАДА С ИНВЕСТИТОРИМА 

У ОПШТИНИ ПРЊАВОР 

One stop service (Центар за инвеститоре) 

- систем подршке инвеститорима 
 

1. УВОД 

Процедура рада с инвеститорима у општини Прња- 

вор дефинише ток информација, задатке и кораке 

које је потребно провести у поступању с потенци- 

јалним инвеститором који упути писмени и/или 

усмени захтјев (изрази интерес за улагање) на адресу 

Општине.  

Процедура се односи на инвеститора чија инве- 

стиција на директан и/или индиректан начин проу- 

зрокује повећање обима пословне активности кроз 

нове инвестиције, и отварање нових радних мјеста на 

подручју Општине.  

Дијелови процедуре ће се по потреби примјењивати 

и на домаће предузетнике као и на потенцијалне 

инвеститоре који тек прикупљају потребне информа- 

ције у сврху олакшавања доношења одлуке о будућој 

инвестицији.  

Примјењује се на: Општинску управу, Скупштину 

општине и остале субјекте који буду укључени у 

процедуру рада са инвеститорима. 
 

2. ТЕРМИНОЛОГИЈА 

● Центар за инвеститоре који ради у оквиру Одје- 

љења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности општине Прњавор: референтна тачка 

која ради у директној интеракцији са опшинском 

управом, јавним предузећима и установама у Oпшти- 

ни у интересу инвеститора и локалне заједнице.  

● „One stop service” („услуга на једном мјесту“)- при- 

ступ за инвеститоре: помоћ инвеститору да развије 

своје пословање уз што мање бирократских препре- 

ка, проблема, кашњења, при чему је потребна 

успјешна сарадња између свих учесника локалног 

економског развоја.  

● Инвеститор: Инвеститор је правна или физичка 

особа, страна или домаћа, која своја слободна или 

позајмљена средства улаже у посао у очекивању 

профита у будућности.  

● ОСС службеник: особа која обавља послове у 

Центру за инвеститоре. 

● Стандардни сет информација за инвеститоре: сет 

информација које су унапријед припремљене од 

стране Центра за инвеститоре с намјером да се 

инвеститору у предвиђеном року презентују основне 

информације о условима пословања у општини 

Прњавор. 

● Образац за инвеститоре: Образац којим се прику- 

пљају и систематизују значајне информације од 

инвеститора.   

● Програм постинвестиционе подршке (aftercare 

програм): Програм постинвестиционе подршке за 

инвеститора има за циљ да мотивише постојеће 

инвеститоре на ре-инвестирање, идентификацију 

нових прилика за улагања и побољшање веза с 

локалном привредом.  

● Постинвестиционе (aftercare) услуге: услуге које 

општина пружа компанији или инвеститору како би 

јој олакшао рад и континуирани развој након по- 

четне инвестиције и тиме остварио њен максималан 

допринос локалном економском развоју и запошља- 

вању.  

 
3. ЦЕНТАР  ЗА ИНВЕСТИТОРЕ 

 
А. УВОД: 
 

Центар за инвеститоре у општини Прњавор (скра- 

ћено Центар) се успоставља у оквиру Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности.  

Циљеви оснивања Центра су да се инвеститорима 

пруже услуге на једноставнији, ефикаснији и ефекти- 

внији начин и да им се помогне да брже реализирају 

своје пројекте у општини Прњавор. Тиме би инвести- 

тор у најкраћем року добио све потребне инфо- 

рмације, дозволе и одговоре на упућене захтјеве.  

Улога Центра је да се с једног мјеста одвија потпуна 

комуникација с инвеститором и олакша координа- 

ција свих општинских функција у циљу убрзања и 

олакшања улагања.  

На тај начин ће се омогућити професионалније, брже 

и потпуније слање информација према инвеститору, 

и избјећи ће се могуће погрешке које се најчешће 

појављују уколико се комуникација одвија са више 

мјеста унутар Општине. Побољшат ће се координа- 

ција пружања услуга инвеститорима у каснијој фази 

улагања. 

Центар пружа бесплатне услуге домаћим и страним 

инвеститорима који тек треба да донесу одлуку о 

инвестирању у општини (прединвестициона подр- 

шка), као и домаћим и страним инвеститорима који 

су већ инвестирали у Општину (постинвестициона 

подршка).  

Инвеститору се пружа потпуна административна по- 

дршка у току реализације инвестиције у Општини. 

Обавезна је сарадња између свих одјељења и у 

Општини како би се инвеститору могла пружити 

потпуна подршка у реализацији инвестиције. 
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Б. “ONE STOP SERVICE” ПРИСТУП ЗА  

     ИНВЕСТИТОРЕ ПОДРАЗУМИЈЕВА: 

 
• Прикупљање економских, статистичких и правних 

информација за потребе инвеститора.  

• Проналажење адекватног грађевинског земљишта 

и/или слободних производних капацитета за инвести- 

рање.  

• Организовање посјета заинтересованих инвести- 

тора потенцијалним пословним партнерима на лока- 

лном подручју. 

• Представљање комплетних инвестиционих пројека- 

та Општине заинтересованим инвеститорима.  

• Административна подршка и помоћ.  

• Стално праћење тока предмета који се односе на 

регистрацију привредног друштва код надлежних 

органа, праћење процедура, савјетовање у вези реле- 

вантних законских одредби, прикупљање документа- 

ције, прикупљање потребних података за инвести- 

торе, координацију активности у циљу проналажења 

најбољих рјешења за инвеститоре. 

• Уступање информација из базе података са којима 

Центар за инвеститоре располаже. 

• Посредовање у комуникацији са надлежним инсти- 

туцијама на свим нивоима у активностима везаним 

за процес регистрације привредног друштва и грађе- 

ња, исходовања боравишних и других дозвола, при- 

бављање друге документације током инвестиционог 

процеса.  

• Посредовање у проналажењу локалних пословних 

партнера (добављачи, клијенти и сл). 

• Посредовање код проналажења стручних кадрова 

потребних инвеститору.  

 
Ц. ОСС СЛУЖБЕНИК 

 
Рад у Центру обавља једна особа - ОСС службеник 

који је запослен у Одјељењу за локални економски 

развој и друштвене дјелатности.  

Опис и радни задаци ОСС службеника дефинисани 

су систематизацијом радних мјеста у Одјељењу за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

(шеф Одсјека за развој и предузетништво).  

ОСС службеник одговоран је начелнику Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности, 

којег редовно информише о свим активностима које 

се требају предузети према инвеститору/има.   

По одобрењу начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, ОСС 

службеник поступа у складу са усвојеним 

процедурама.  

 
3.1. ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ 

 
3.1.1. Пружање информација  

Центар се бави пружањем информација потенција- 

лним инвеститорима о:  

- доступним локацијама за покретање пословања,  

- другим инвестиционим могућностима за улагање у 

Општину,  

- стању инфраструктуре на подручју Општине, зако- 

нским процедурама приликом покретања пословања 

и изградње или стављања у функцију пословног 

објекта,  

- структури доступне радне снаге, доступним 

подстицајима за улагаче на свим нивоима власти, 

као и о другим потребним информацијама које буде 

захтјевао инвеститор.  
 

3.1.2. Руковођење базом инвестиционих локација 

У оквиру Центра се минимално успостављају база 

слободних парцела, база brownfield простора и база 

слободних пословних простора који су у општи- 

нском и приватном власништву на територији 

Општине и чине базу инвестиционих локација.   

Центар ће успоставити и управљати са осталим реле- 

вантним базама података од интереса за инвести- 

тора: 

- база података о расположивој радној снази, 

- база података о локалним компанијама/добавља- 

чима (предузећима и предузетницима),  

- база података о страним инвеститорима и реализо- 

ваним улагањима у претходних 5 година,  

- база доступности подстицаја за инвеститоре на 

различитим нивоима,  

- база доступности обука и едукација за особље инве- 

ститора,  

- база услужних предузећа, агенција и слично 

(рачуноводствени сервиси, нотарске и адвокатске 

канцеларије, банке и друге финансијске институције, 

осигуравајуће куће, агенције за некретнине, rent а 

car, шпедитерске куће и слично). 

- база закона и прописа,  

- поступци и трошкови приликом покретања посло- 

вања и градње,  

- информације о квалитету живота, становању и љу- 

дским ресурсима  и сл. 

- база годишњих сајмова и пословних догађаја од 

значаја у БиХ, региону ЈИЕ и ЕУ. 

Сврха ових база података је да се на захтјев инве- 

ститора понуде тачне и потпуне информације у што 

краћем временском року.  

Базе се редовно ажурирају, најмање свака три мје- 

сеца од стране ОСС службеника и/или других 

службеника према одлуци начелника Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

и организационој шеми Општине.   

Јавни позив за пријаву слободних парцела, бро- 

wnfield објеката и пословних простора објављује се 

на страници Општине Прњавор једном годишње, 

како би се извршило планирано ажурирање база.  
 

3.1.3. Успостављање сарадње  с осталим институ- 

цијама од интереса за инвеститора 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности у којем дјелује Центар предлаже у име 

Општине и успоставља сарадњу са осталим инсти- 

туцијама/агенцијама које су од интереса за инвести- 

тора.   

Минимално, Центар упоставља сарадњу са: Кому- 

налним предузећима „Водовод“ а.д. и „Парк“ а.д. 

Прњавор, ЈУ Завод за запошљавање (Биро Прњавор), 

Пореска управа ПЈ Прњавор, РЈ Електроди- 

стрибуција Прњавор, Министарство за економске 

односе и регионалну сарадњу РС, Развојна агенција 



34                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 22                           11.12.2018. 
 

РС (РАРС), Центар средњих школа „Иво Андрић“ 

Прњавор, Агенција за унапређење страних инвести- 

ција ФИПА.   

Центар успоставља сарадњу са осталим јавним пре- 

дузећима и институцијама на свим нивоима надле- 

жности које могу бити од интереса за рад Центра с 

циљем размјене података који ће се према захтјеву 

доставити инвеститору.  

 

3.1.4. Припрема писаних и електронских матери- 

јала  за инвеститоре  

Центар има задатак да припреми све потребне мате- 

ријале и обрасце који се упућују према инвеститору; 

Стандардни сет информација и Образац за инвести- 

торе, и остале потребне документе намијењене за 

инвеститоре.  

Такође, Центар ажурира wеб страницу која је нами- 

јењена за информисање инвеститора о могућностима 

за улагање у Општину Прњавор.  

Wеб страница намијењена за информисање инвести- 

тора, поред локалног, мора бити доступна најмање и 

на енглеском језику.  

 

3.1.4. А. Стандардни сет информација за инвести- 

торе садржи:  

● Водич за инвеститоре,  

● Информације о процедури и трошковима оснивања 

привредних друштава,  

● Информације о процедурама и трошковима за 

издавање дозвола повезаних с градњом објеката,  

● Остале релевантне основне информације (ако нису 

наведене у Водичу за инвеститоре). 

   

 3.1.4. Б. Образац за инвеститоре садржи:  

Образац за инвеститоре представља интерни доку- 

мент који Центар формира за потребе праћења 

инвестиционог пројекта и прикупљања информација 

од значаја за Центар.  

Форма обрасца прилагођена је за једноставно вођење 

евиденције и нема карактер јавног анкетног упи- 

тника, већ служи Центру да непосредно и сукце- 

сивно води евиденцију о инвеститору у различитим 

фазама инвестиционог пројекта.  

Подаци из Обрасца послужиће Центру за правовре- 

мено информисање и евентуално дјеловање по 

основу исказаних потреба и захтјева инвеститора у 

појединим фазама инвестиционог пројекта.  

Подразумијева се да подаци прикупљени путем 

Обрасца имају статус повјерљивих података који се 

неће јавно објављивати нити просљеђивати трећим 

лицима.  

Сви материјали за инвеститоре и обрасци ће се напи- 

сати на српском и енглеском језику, а по потреби ће 

се одређени материјали припремити и на другим 

језицима.  

Документи ће бити припремљени у писаном и у еле- 

ктронском издању.  
 

3.1.5. Остале активности центра:  

С циљем побољшања инвестиционе климе, пораста 

инвестиција и запослености у општини Прњавор, 

ОСС службеник Центра обавља и друге активности:  

- прати отворене позиве везане уз привлачење 

инвестиција и пружа помоћ при аплицирању Општи- 

не на доступна финансијска средства за ову намјену,  

- промовише инвестициону понуду општине Прња- 

вор и пружа информације потенцијалним улагачима 

о истој,  

- ажурира базе података инвестиционих локација 

које су доступне јавности,   

- сарађује с општинским службама на промоцији 

инвестиционих локација, привлачењу страних ула- 

гача и др.  

- учествује у изради промотивних материјала и дога- 

ђаја којима је намјера активно привлачење инвести- 

тора у Општини Прњавор. 

- организује посјете потенцијалним инвестиционим 

локацијама на захтјев разних институција и поте- 

нцијалних инвеститора.  

 

4. ДЕТАЉАН ОПИС КОРАКА ПОСТУПАЊА С 

ИНВЕСТИТОРОМ 

 

Комуникација са инвеститорима одвија се писаним 

путем; путем меила, и/или достављањем одговора 

директно на поштанску адресу инвеститора. Сва 

преписка са инвеститором се похрањује у посебне 

регистраторе и чува у архиви Центра, односно 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности.  

Уколико се комуникација одвија путем електронске 

поште, обавезно је штампање докумената и њихово 

похрањивање у службену архиву Центра, односно 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности.  

Електронска комуникација са инвеститором се похра- 

њује и у меморију на рачунару у електронски 

регистар за инвеститоре.  

За поштовање процедуре задужује се ОСС особа која 

је задужена за рад с инвеститором у оквиру Центра, 

односно Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

Комуникација с инвеститором је доступна Наче- 

лнику општине било када, на његов захтјев и путем 

редовног извјештавања по динамици која се међу- 

собно договори и зависно од настале ситуације с 

инвеститором.  

 

4.1. ПРИЈЕМ ЗАХТЈЕВА ИНВЕСТИТОРА 

 

1.Корак: ПОЧЕТНИ ЗАХТЈЕВ - ЦЕНТАР ЗА 

ИНВЕСТИТОРЕ   

Почетна комуникација с инвеститором одвија се с 

једног мјеста - Центар за инвеститоре у оквиру  

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности.  

Захтјев инвеститора заприма се усмено или у пи- 

саној форми од стране Центра за инвеститоре у 

оквиру Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности.  

У случају да се инвеститор обрати (писмено или 

усмено) на неку другу адресу у оквиру општинске 

управе, треба бити упућен на адресу Центра за 

инвеститоре у Одјељењу за локални економски 
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развој и друштвене дјелатности гдје ће добити све 

потребне информације. 

У случају да се инвеститор обрати (писмено или 

усмено) Одјељењу за просторно уређење општине 

Прњавор, службеник обавјештава Центар за инвести- 

торе у Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности о запримању захтјева и исти 

просљеђује најкасније 24 сата од пријема захтјева 

инвеститора.   

Када захтјев стигне директно у Центар за инве- 

ститоре, ОСС службеник информацију просљеђује 

према начелнику Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности на знање, и Одје- 

љењу за просторно уређење најкасније 24 сата од 

пријема захтјева инвеститора.  

Центар за инвеститоре у оквиру Одјељења за 

локални економски развој –обавјештава инвеститора 

да је запримљен његов захтјев те шаље инвеститору 

Стандардни сет информација у року од 24 сата и  

позива инвеститора да свој интерес изрази писмом 

намјере о инвестирању на подручју општине Прња- 

вор које садржи основне информације о планираној 

инвестицији.  

 
2. Корак: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРЕМА 

ИНВЕСТИТОРУ  

 
У случају када инвеститор затражи додатне 

информације ОСС службеник Центра за инвеститоре 

у Одјељењу за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности поступа даље према захтјеву 

инвеститора и прикупља одговоре на упите које је 

поставио инвеститор у своме захтјеву.  

Прикупљање података се обавља у сарадњи са 

општинским начелником и другим општинским слу- 

жбама. Интерна кореспонденција Центра за инве- 

ститоре у оквиру Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности са општинским 

службама и начелником се одвија усменим путем 

или путем електронске поште с обзиром на потребну 

брзину прикупљања података и слања одговора 

према инвеститору. Достава података од стране 

служби, а на захтјев Центра за инвеститоре мора 

бити у року од 3  дана од пријема истог.  

Центар сачињава коначан одговор према инвести- 

тору и просљеђује на адресу инвеститора у року од 7 

дана од запримања захтјева.  

Даље поступање особља Центра одређује се према 

динамици преписке са инвеститором који може, а и 

не мора тражити додатна појашњења или информа- 

ције.  

У случају поновног захтјева инвеститора за дода- 

тним информацијама поступа се на исти начин као и 

у случају првог запримања захтјева, гдје рок за слање 

одговора може бити краћи или максимално до 15 

дана.  

Центар за инвеститоре у Одјељењу за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности.  

и Центар за издавање дозвола за инвеститоре 

Одјељења за просторно уређење Општине Прњавор 

уско сурађују током комуникације с инвеститором. 

 

  

4.2. САСТАНАК С ИНВЕСТИТОРОМ 
 

У случајевима када инвеститор изрази озбиљну 

намјеру за улагањем у Општини Прњавор, Центар за 

инвеститоре у Одјељењу за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности ће у договору с Наче- 

ником општине утврдити датум и садржај састанка и 

листу присутних на састанку с инвеститором.  

Центар обавјештава инвеститора о приједлогу дату- 

ма састанка, и листи присутних на састанку. Центар 

припрема званичну презентацију која говори о 

погодностима улагања у Опшину Прњавор и према 

потреби, на заједничком састанку врши презентацију 

истих заинтересованом инвеститору.  

Састанак с инвеститорима води Начелник општине. 

На састанку је обавезно присуство: начелника Одје- 

љења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности (Центар за инвеститоре), начелника Одје- 

љења за просторно уређење и начелника Одјељења 

за финансије. Присуство осталих на састанку утвр- 

ђује се на основу захтјева инвеститора, а који се 

може односити на одређени сет питања за које треба 

понудити одговоре представник институције или 

организационе јединице која је надлежна за ту 

област.  

Са одржаног састанка са инвеститором се води 

записник који припрема ОСС службеник у року од 3 

дана по одржавању састанка са инвеститором. Ко- 

пија записника се доставља Начелнику општине, 

инвеститору, Одјељењу за просторно уређење и 

Одјељењу за финансије. Оригинал записника се чува 

у архиви Центра за инвеститоре у Одјељењу за 

локални економски развој и друштвене дјелатности. 
 

4.3.  КОМУНИКАЦИЈА  У ОКВИРУ  АКТЕРА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД СА 

ИНВЕСТИТОРИМА 
 

У циљу квалитетнијег и бржег рјешавања поступака 

и процедура током инвестиционог процеса, у рад са 

инвеститорима укључују се и одређена одјељења из 

општинске управе чије надлежности одговарају поје- 

диним активностима. Њихово ангажовање усло- 

вљено је поступцима и процедурама које се одвијају 

у појединим фазама инвестиционог процеса, а које 

су координисане од стране Центра.  

Одјељења која могу бити укључена у рад са инве- 

ститорима у оквиру својих надлежности су: 

- Одјељење за просторно уређење,  

- Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције, 

- Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шума- 

рство, 

- Одјељење за финансије, 

- Одјељење за инспекцијске послове. 

Надлежна Одјељења су на располагању инвеститору  

за вријеме трајања појединих поступака и процедура 

током инвестиционог процеса. Обавезе Одјељења су 

да редовно информишу Начелника општине и Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности (Центар за инвеститоре) о свим преду- 

зетим и завршеним активностима с инвеститором 
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током процедура  за које су надлежни, а за које је 

покренут поступак и/или процедура.  

Такође, надлежна Одјељења су дужна да у складу са 

својим сазнањима и експертизом укажу на еве- 

нтуалне специфичне ситуације и/или проблеме које 

могу утицати на реализацију инвестиционог про- 

јекта, довести до његовог обустављања или проузро- 

ковати одређене неповољне ситуације за инвеститоре 

и/или општинску управу, те за исте понуде адеква- 

тна, законски прихватљива рјешења.  

 

4.3.1. Предмет улагања -  земљиште/некретнине у 

власништву Општине Прњавор  

Уколико се ради о земљишту у власништву Општи- 

не, Одлуку о начину и условима располагања над 

непокретностима доноси Скупштина Општине на 

приједлог начелника Општине Прњавор. Поступак 

лицитације проводи надлежни орган који се именује 

у Општини Прњавор.  

 

4.3.2. Предмет улагања - приватно земљиште/ 

некретнине 

Уколико се инвестиција реализује у сарадњи са 

приватним или другим власницима земљишта и/или 

објекта, Центар за инвеститоре прати активности 

инвеститора на реализацији инвестиције и помаже у 

њиховом остваривању у оквиру својих овлашћења.  

Центар за инвеститоре ће инвеститору пружити све 

расположиве информације о приватном земљишту 

и/или некретнинама које су евидентиране у базама 

којима управља Центар (база слободних парцела у 

приватном власништву у Општини Прњавор и база 

слободних пословних простора). 

 

5. ПОСТИНВЕСТИЦИОНА ПОДРШКА 

ИНВЕСТИТОРИМА ИЛИ AFTERCARE  

 

Општина Прњавор је члан сарадничке мреже за 

постинвестицијску подршку инвеститорима, која 

укључује институције на свим нивоима власти у 

Босни и Херцеговини (општински, ентитетски и 

државни ниво) и у сарадњи с Агенцијом за уна- 

пређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА).  

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности је задужено за провођење постинвести- 

ционе подршке инвеститорима на подручју Општине 

Прњавор и обавља послове координатора програма 

подршке.  

Програм је намијењен: постојећим страним и 

домаћим улагачима на подручју Општине Прњавор 

ради отклањања препрека с којима се сусрећу у свом 

пословању, како би се подстакли на реинвестирање, 

те подршке страним и домаћим улагачима да 

идентификују нове прилике за улагања.  

У оквиру Центра за инвеститоре Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

се води ажурна база података о инвеститорима који 

су започели пословање у Општини Прњавор.  

 

6. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШТЕЊЕ 

 

Обавезу и одговорност за провођење захтјева наве- 

дене Процедуре има Општина Прњавор, Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

и све институције, јавна предузећа и јавне установе 

којима је оснивач Општина Прњавор. 

За контролу примјене ове Процедуре надлежан је 

Начелник општине и начелник Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности. 

За рјешавање спорних ситуација надлежан је Наче- 

лник општине. 

Овај документ је само за интерну употребу. 

 

7.  НАЧИН ИЗМЈЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 

7. Начин измјене процедуре   

Иницијативу за измјену Процедуре могу покренути 

Начелник општине и начелник Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности.  
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На основу члана 59. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 

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

штеницима 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, предсједник, 

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 усло- 

ва, обављање улазног интервјуa са кандидатима и 

сачињавање листе за избор кандидата по редосли- 

једу кандидата, на начин одређен Законом о службе- 

ницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и Правилником о поступку 

запошљавања приправника у Општинску управу 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор, број 17/17). Конкурсна комисија ће доставити 

начелнику општине листу за избор кандидата са 

записницима о предузетим радњама у току изборног 

поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-123-4-1/18                            Начелник 

Датум: 20.11.2018. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. Стату- 

та општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању координатора у Општинској управи 

општине Прњавор за мониторинг и континуирано 

унапређење дозвола из области грађења и 

просторног уређења 

 

1. Именује се координатор Сандра Лекић, 

дипл. инж. архитектуре, у Општинској управи општи- 

не Прњавор, за потребе мониторинга и континуирано 

унапређење дозвола из области грађења и просто- 

рног уређења. 

2. Активности службеника надлежног за по- 

слове мониторинга и континуирано унапређење 

дозвола из области грађења и просторног уређења 

су: 

- Одговара на упите и пружа информације по- 

тенцијалним и постојећим инвеститорима у Општи- 

ни Прњавор о пословном окружењу, укључујући 

информације о законодавству, подстицајима, админи- 

стративним поступцима, те осталим областима које 

су предмет упита инвеститора; 
- Координира процес између општине и оста- 

лих учесника (јавних установа, органа или привре- 

дних друштава) у административним поступцима из 

области грађења ; 
- Промовише инвестиционе могућности у 

Општини Прњавор за добијање дозвола из области 

грађења; 
- Припрема приједлоге за унапређење про- 

цеса издавања дозвола из области грађења и уче- 

ствује у активностима заједно за надлежним министа- 

рствима, привредним друштвима ради унапређења 

процеса издавања дозвола из области грађења, те 

представља Општину у свим активностима за уна- 

пређење легислативе из области просторног уређења 

и грађења; 
- Осигурава да се на „web“ страници Општи- 

не представљају и редовно ажурирају информације о 

свим битним елементима дозвола из области 

грађења, а посебно у погледу висине такси и накнада 

које инвеститори плаћају општини или екстерним 

учесницима за дозволе из области грађења;  
- Мјери резултате учинка и ефикасности 

издавања дозвола из области грађења на начин да 

води табеле индикатора на основу којих се може 

утврдити ефикасност и транспарентност издавања 

дозвола из области грађења; 
- Обавља остале техничко - административне 

послове везане за активности унапређења процеса 

издавања дозвола из области грађења. 
3. Службеник се именује на период од три 

године са могућношћу поновног именовања. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-300/18                             Начелник 

Датум: 22.11.2018. године             Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за 

културу Прњавор, за давање сагласности на Одлуку 

о допуни Статута Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, начелник општине доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допуни 

Статута Јавне установе Центар за културу Прњавор 

број 01/1-64/18 од 05.12.2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
 

Број: 01/1-022-143/18                           Начелник 

Датум: 07.12.2018. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор 

доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

 о измјени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18 и 

21/18) у члану 49. став (1) у Одјељењу за општу 

управу у тачки 2. у тексту „Звање“ ријеч: „трећег“ 

замјењује се са ријечју: „другог“, а у тексту „Посе- 

бни услови за обављање“ ријечи: „једна година“ 

замјењују се са ријечима: „двије године“. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-162/18                            Начелник 

Датум: 05.12.2018. године             Дарко Томаш, с.р. 

 

О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 
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(„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: 06-372-24/18 од 04.12.2018. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-99 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

улици Војводе Бојовића број 44, у Прњавору са 

сљедећим подацима: 

 

Заједница за управљање зградом у улици Војводе  

Бојовића, број 44, Прњавор 

Оснивач: 20 (двадесет етажних власника) 

Дјелатност: 68.20 – управљање зградом за рачун 

етажних власника 

Иступа у правном промету самостално, у оквиру дје- 

латности, за обавезе одговара цјелокупном имови- 

ном, чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заступа: Душанић Жељко, предсједник скупштине 

Заједнице, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-24/18               Службено лице органа 

Датум: 04.12.2018. год.     Далибор Прерадовић, с.р. 
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