
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

26. децембар 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  24       Година 54. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

12/18) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

32/17), Скупштина општине Прњавор на 22. сједници 

одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана капиталних инвестиција 

општине Прњавор за период 2019 -2021. године 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. 

године (у даљем тексту:ПКИ). 

 

Члан 2. 

 Процес израде ПКИ треба да садржи: 

- прикупљање приједлога пројеката за пери- 

од 2019-2021. година од шире јавности, 

- израду докумената за потребе прикупљања 

пројектних приједлога од стране шире јавности, 

- израду докумената за вредновање присти- 

глих приједлога пројеката, 

- формирање тијела за вредновање присти- 

глих приједлога пројеката,    

- израду приједлога ПКИ за период 2019-

2021. године, 

- оперативни план имплементације ПКИ за 

период 2019-2021. године. 

    

Члан 3. 

(1) За припрему и израду ПКИ биће задужен 

Тим за израду ПКИ, који ће рјешењем именовати 

начелник општине. 

(2) У процесу прикупљања пројектних при-  

једлога за ПКИ, биће укључена шира јавност, а 

посебно: савјети мјесних заједница, привредна дру- 

штва, невладин сектор, спортска удружења, јавне 

установе и друге организације и институције. 

 

Члан 4. 

Ради ширег укључивања јавности у процес 

израде ПКИ, биће формирана Партнерска група за 

чије именовање се задужује начелник општине. 

 

Члан 5. 

 Тим за израду ПКИ ће у циљу ширег 

укључивања јавности провести јавне расправе, које 

ће бити организоване у току процеса израде ПКИ. 

 

Члан 6. 

 Рок за израду ПКИ је септембар 2019. 

године. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-179/18                              Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

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

буџетском систему Републике Српске („Службени 

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

103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачкa 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

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

сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела 

је 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор усваја Буџет 

општине Прњавор за 2019. годину у износу од 

15.050.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Буџет општине  
 

Прњавор за 2019. годину. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 
Број: 01-022-177/18                             Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

ТАБЕЛА 1. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 

Број  

конта 
О П И С 

Ребаланс буџета 

за 2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс 

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

   A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV )  14.924.787,00 14.341.000,00 96,09 

710000  I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.203.500,00 10.970.000,00 107,51 

711100 Порези на доходак 500,00 500,00 100,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

1.065.000,00 940.000,00 88,26 

714000 Порези на имовину 330.000,00 350.000,00 106,06 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000,00 2.000,00 200,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.800.000,00 9.670.000,00 109,89 

719000 Остали порески приходи 7.000,00 7.500,00 107,14 

720000  II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.446.579,00 2.380.100,00 97,28 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 195.579,00 182.000,00 93,06 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.182.000,00 2.123.100,00 97,30 

723000 Новчане казне  14.000,00 15.000,00 107,14 

729000 Остали непорески приходи 55.000,00 60.000,00 109,09 

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

731000 Грантови 245.700,00 0,00 0,00 

780000  IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 2.029.008,00 990.900,00 48,84 

787000 Трансфери између  различитих јединица власти 2.029.008,00 990.900,00 48,84 

   Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III)  11.757.537,00 11.560.000,00 98,32 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ  11.565.822,00 11.217.800,00 96,99 

411000 Расходи за лична примања 4.160.830,00 4.096.500,00 98,45 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.689.840,00 2.556.500,00 95,04 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 251.272,00 245.500,00 97,70 

414000 Субвенције 410.000,00 475.000,00 115,85 

415000 Грантови 1.185.706,00 1.003.800,00 84,66 

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

2.708.714,00 2.634.000,00 97,24 

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расхо- 
ди трансакција размјене између или унутар јединица власти 

4.000,00 54.000,00 1.350,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 155.460,00 152.500,00 98,10 

480000 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 171.715,00 162.200,00 94,46 

487000 Трансфери између  различитих јединица власти 171.715,00 162.200,00 94,46 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 20.000,00 180.000,00 900,00 

   В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( А-Б )  3.167.250,00 2.781.000,00 87,80 

   Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -3.939.611,00 -1.609.000,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    
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1 2 3 4 5(4/3*100) 

810000  I  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 195.000,00 205.000,00 105,13 

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

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 190.000,00 200.000,00 105,26 

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

5.000,00 5.000,00 100,00 

510000 II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.134.611,00 1.814.000,00 43,87 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.000.625,00 1.687.500,00 42,18 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 118.400,00 110.000,00 92,91 

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

15.586,00 16.500,00 105,86 

   Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -772.361,00 1.172.000,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

   Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 772.361,00 -1.172.000,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

   Е) 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 

   Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 159.769,00 -1.582.000,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

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

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

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 6.840.231,00 1.582.000,00 23,13 

621000 Издаци за отплату дугова  6.751.731,00 1.405.000,00 20,81 

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

88.500,00 177.000,00 200,00 

  З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -6.000,00 -7.000,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

930000 I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 55.000,00 87.000,00 158,18 

931000 Остали примици 0,00 0,00 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 

55.000,00 87.000,00 158,18 

630000 II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 61.000,00 94.000,00 154,10 

631000 Остали издаци 3.000,00 4.000,00 133,33 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 

58.000,00 90.000,00 155,17 

  И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 618.592,00 417.000,00 67,41 

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

 

ТАБЕЛА 2.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 

-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
 

Број  

конта 

Функ

ц. код 
О П И С 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

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

     A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV )  14.924.787,00 14.341.000,00 96,09 98,59 

710000    I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.203.500,00 10.970.000,00 107,51 75,42 

711100   Порези на доходак 500,00 500,00 100,00 0,00 

711113   Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 500,00 500,00 100,00 0,00 

713000   
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

1.065.000,00 940.000,00 88,26 6,46 

713111-112   Порез на приходе од обављања самосталне дјелатности 155.000,00 155.000,00 100,00 1,07 

713113-114   Порез на лична примања 910.000,00 785.000,00 86,26 5,40 

714000   Порези на имовину 330.000,00 350.000,00 106,06 2,41 

714111-
714311 

  Порези на имовину - порез на непокретности 330.000,00 350.000,00 106,06 2,41 

715000   Порези на промет производа и услуга 1.000,00 2.000,00 200,00 0,01 

715110   Порез на промет производа 1.000,00 1.500,00 150,00 0,01 
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1 2 3 4 5 6(5/4*100) 7 

715210   Порез на промет услуга 0,00 500,00 0,00 0,00 

717000   Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.800.000,00 9.670.000,00 109,89 66,48 

717111   Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.800.000,00 9.670.000,00 109,89 66,48 

719000   Остали порески приходи 7.000,00 7.500,00 107,14 0,05 

719113   Порез на добитке од игара на срећу 7.000,00 7.500,00 107,14 0,05 

720000    II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.446.579,00 2.380.100,00 97,28 16,36 

721000   Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 195.579,00 182.000,00 93,06 1,25 

721200   Приходи од закупа и ренте 193.000,00 179.000,00 92,75 1,23 

721222   
Приходи од давања у закуп општинских пословних 
простора 

13.000,00 13.000,00 100,00 0,09 

721223   Приходи од земљишне ренте 170.000,00 155.000,00 91,18 1,07 

721224   Приход од закупнине земљишта 10.000,00 11.000,00 110,00 0,08 

721300   
Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте 

2.579,00 3.000,00 116,32 0,02 

721310   Приходи од камата на депозитна средства  2.579,00 3.000,00 116,32 0,02 

722000   Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 2.182.000,00 2.123.100,00 97,30 14,60 

722100   Административне таксе 210.000,00 210.000,00 100,00 1,44 

722121   Општинске административне таксе 210.000,00 210.000,00 100,00 1,44 

722300   Комуналне таксе 633.100,00 618.500,00 97,69 4,25 

722312   Комунална такса на фирму 420.000,00 410.000,00 97,62 2,82 

722314   
Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног  простора у 
пословне сврхе 

38.000,00 35.000,00 92,11 0,24 

722316   
Комуналне таксе за приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима 

2.500,00 3.000,00 120,00 0,02 

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

600,00 500,00 83,33 0,00 

722318   Комунална такса за коришћење рекламних паноа 4.000,00 3.000,00 75,00 0,02 

722319   

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

140.000,00 140.000,00 100,00 0,96 

722391   
Комунална такса за коришћење слободних површина 
за кампове, постављање шатора или друге облике 
привременог коришћења 

11.000,00 11.000,00 100,00 0,08 

722396   Комунална такса на остале предмете таксирања 17.000,00 16.000,00 94,12 0,11 

722400   Накнаде по разним основама 1.045.000,00 975.000,00 93,30 6,70 

722411   Накнада за уређивање грађевинског земљишта 190.000,00 155.000,00 81,58 1,07 

722424   Накнада за коришћење минералних сировина 90.000,00 65.000,00 72,22 0,45 

722425   Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 45.000,00 40.000,00 88,89 0,27 

722435   
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта - 
средства за развој неразвијених дијелова општине 
остварена продајом шумских сортимената 

180.000,00 195.000,00 108,33 1,34 

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

40.000,00 35.000,00 87,50 0,24 

722440   
Накнаде за воде - посебне водне накнаде (722442-
722448, 722457, 722463, 722464, 722465, 722469) 

110.000,00 115.000,00 104,55 0,79 

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

210.000,00 200.000,00 95,24 1,37 

722467   
Средства за финансирање посебних мјера заштите од 
пожара  

180.000,00 170.000,00 94,44 1,17 

722500   Приходи од пружања јавних услуга 293.900,00 319.600,00 108,74 2,20 

722521   Приходи општинских органа управе 18.000,00 18.000,00 100,00 0,12 

722591   ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 17.700,00 17.700,00 100,00 0,12 

722591   ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор 220.000,00 247.000,00 112,27 1,70 

722591   ЈУ Гимназија Прњавор 11.100,00 10.000,00 90,09 0,07 

722591   ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор 22.000,00 21.000,00 95,45 0,14 

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

722591   ЈУ Народна библиотека Прњавор 1.200,00 1.300,00 108,33 0,01 
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1 2 3 4 5 6(5/4*100) 7 

722591   ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор 900,00 1.600,00 177,78 0,01 

723000   Новчане казне  14.000,00 15.000,00 107,14 0,10 

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

14.000,00 15.000,00 107,14 0,10 

729000   Остали непорески приходи 55.000,00 60.000,00 109,09 0,41 

729124   Остали општински непорески приходи 55.000,00 60.000,00 109,09 0,41 

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

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

731120   
Грант УНДП/МЕГ за реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже у улици Вида Њежића 

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

731120   
Грант Савјета Европе за пројекат "Промоција 
едукативних садржаја о националним мањинама у 
основношколском образовању" 

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

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

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

780000   
 IV  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ 

2.029.008,00 990.900,00 48,84 6,81 

787000   Трансфери између различитих јединица власти 2.029.008,00 990.900,00 48,84 6,81 

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

869.500,00 890.000,00 102,36 6,12 

787200   

Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите 
РС Центру за социјални рад за право на подршку у 
изједначавању могућности дјеце и омладине са 
сметњама у развоју 

76.100,00 90.000,00 118,27 0,62 

787200   
Трансфер Министарства просвјете и културе РС 
Дјечијем вртићу "Наша радост" за програм припреме 
дјеце за полазак у школу 

5.808,00 4.900,00 84,37 0,03 

787200   
Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите 
РС Центру за социјални рад за за накнаде за личну 
инвалиднину 

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

787200   
Трансфер Владе Републике Српске из Програма јавних 
инвестиција РС за изградњу локалне путне 
инфраструктуре у општини Прњавор 

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

500,00 3.000,00 600,00 0,02 

787300   
Трансфери од јединица локалнe самоуправe  (поравна- 
ње јавних прихода по записницима Пореске управе) 

500,00 2.000,00 400,00 0,01 

787400   
Трансфери од фондова обавезног социјалног 
осигурања (поравнање јавних прихода по записницима 
Пореске управе) 

1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

810000    Б)  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 195.000,00 205.000,00 105,13 1,41 

813000   Примици за непроизведену сталну имовину 190.000,00 200.000,00 105,26 1,37 

813110 0111 Примици од продаје земљишта 190.000,00 200.000,00 105,26 1,37 

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

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

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

    
В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( А+Б )  

15.119.787,00 14.546.000,00 96,21 100,00 

  

ТАБЕЛА 3. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 

-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

Број  

конта 
О П И С 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс 

% 

учешћа 

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

  А)  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  ( I + II + III ) 11.757.537,00 11.560.000,00 98,32 86,44 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 11.565.822,00 11.217.800,00 96,99 83,88 

411000 Расходи за лична примања запослених 4.160.830,00 4.096.500,00 98,45 30,63 

411100 Расходи за бруто плате запослених 3.267.700,00 3.141.000,00 96,12 23,49 

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

788.730,00 785.500,00 99,59 5,87 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата 

71.000,00 39.000,00 54,93 0,29 
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1 2 3 4 5(4/3*100) 6 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 33.400,00 131.000,00 392,22 0,98 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.689.840,00 2.556.500,00 95,04 19,12 

412100 Расходи по основу закупа 52.850,00 58.850,00 111,35 0,44 

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

428.965,00 428.500,00 99,89 3,20 

412300 Расходи за режијски материјал 80.780,00 80.400,00 99,53 0,60 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 58.395,00 78.200,00 133,92 0,58 

412500 Расходи за текуће одржавање 352.300,00 382.850,00 108,67 2,86 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 10.591,50 10.600,00 100,08 0,08 

412700 Расходи за стручне услуге 374.133,50 373.800,00 99,91 2,79 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 

751.000,00 603.000,00 80,29 4,51 

412900 Остали некласификовани расходи 580.825,00 540.300,00 93,02 4,04 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 251.272,00 245.500,00 97,70 1,84 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 225.772,00 235.500,00 104,31 1,76 

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 25.500,00 10.000,00 39,22 0,07 

414000 Субвенције 410.000,00 475.000,00 115,85 3,55 

414100 Субвенције 410.000,00 475.000,00 115,85 3,55 

415000 Грантови 1.185.706,00 1.003.800,00 84,66 7,51 

415200 Грантови у земљи 1.185.706,00 1.003.800,00 84,66 7,51 

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

2.708.714,00 2.634.000,00 97,24 19,69 

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

2.269.714,00 2.234.000,00 98,43 16,70 

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

439.000,00 400.000,00 91,12 2,99 

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

4.000,00 54.000,00 
1.350,

00 
0,40 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти 

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

418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти 0,00 50.000,00 0,00 0,37 

419000 Расходи по судским рјешењима 155.460,00 152.500,00 98,10 1,14 

419100 Расходи по судским рјешењима 155.460,00 152.500,00 98,10 1,14 

480000  II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 171.715,00 162.200,00 94,46 1,21 

487200 Трансфери ентитету 6.200,00 7.000,00 112,90 0,05 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 1.300,00 1.000,00 76,92 0,01 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 136.500,00 133.000,00 97,44 0,99 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 27.715,00 21.200,00 76,49 0,16 
******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 20.000,00 180.000,00 900,00 1,35 

510000  Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  4.134.611,00 1.814.000,00 43,87 13,56 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.000.625,00 1.687.500,00 42,18 12,62 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 372.353,00 500.000,00 134,28 3,74 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 

3.501.600,00 1.051.000,00 30,01 7,86 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 120.352,00 126.500,00 105,11 0,95 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 6.320,00 10.000,00 158,23 0,07 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 118.400,00 110.000,00 92,91 0,82 

513100 Издаци за прибављање земљишта 118.400,00 110.000,00 92,91 0,82 

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

15.586,00 16.500,00 105,86 0,12 

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

15.586,00 16.500,00 105,86 0,12 

  

В) УКУПНИ  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( А+Б ) 

15.892.148,00 13.374.000,00 84,15 100,00 

 

ТАБЕЛА 4.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Број  

конта 
О П И С 

Ребаланс бу- 

џета за 2018. 

годину 

Буџет за  

2019. годину 

1 2 3 4 

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

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

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 

610000 II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 
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1 2 3 4 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 

  Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) 159.769,00 -1.582.000,00 

920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 7.000.000,00 0,00 

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

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 6.840.231,00 1.582.000,00 

621000 Издаци за отплату дугова 6.751.731,00 1.405.000,00 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 6.726.731,00 1.380.000,00 

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

628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 88.500,00 177.000,00 

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 88.500,00 177.000,00 

  В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ  (I-II ) -6.000,00 -7.000,00 

930000 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 55.000,00 87.000,00 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 55.000,00 87.000,00 

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

55.000,00 87.000,00 

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

0,00 0,00 

630000 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 61.000,00 94.000,00 

631000 Остали издаци 3.000,00 4.000,00 

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

3.000,00 4.000,00 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти  58.000,00 90.000,00 

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

55.000,00 87.000,00 

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

3.000,00 3.000,00 

  Г) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 618.592,00 417.000,00 

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

59.382,00 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 25.000,00 

******* Неутрошена намјенска средства од посебних накнада за воде из ранијих година 180.000,00 32.000,00 

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

70.000,00 300.618,00 

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

10.000,00 0,00 

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

76.210,00 0,00 

******* 

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" 

30.000,00 0,00 

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

3.000,00 0,00 

  ФИНАНСИРАЊЕ (А+Б+В+Г) 772.361,00 -1.172.000,00 

 

ТАБЕЛА 5.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Фун. 

код 

Број конта 

О П И С 

Ребаланс 

буџета за 

2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс % учешћа  Подкат- 

егорија 

Главна 

група  

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

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Скупштина општине и стручна служба СО-е 
Број: 00750110 

        

   
  

        

  411000   Расходи за лична примања 2.000,00 2.000,00 100,00 0,01 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за службена 
путовања 

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

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

270.000,00 272.000,00 100,74 1,81 
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1 2 3 4 5 6 7(6/5*100) 8 

0111   412900 Трошкови репрезентације 10.200,00 10.000,00 98,04 0,07 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и признања 
општине 

2.800,00 3.000,00 107,14 0,02 

0111   412900 
Накнаде одборника и чланова скупштинских 
комисија 

203.000,00 240.000,00 118,23 1,59 

0111   412900 Финансирање рада клубова одборника 4.000,00 4.000,00 100,00 0,03 

0160   412900 Финансирање Општинске изборне комисије 50.000,00 15.000,00 30,00 0,10 
  415000   Грантови 27.900,00 30.000,00 107,53 0,20 

0160   415200 Финансирање политичких партија 27.900,00 30.000,00 107,53 0,20 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750110 
299.900,00 304.000,00 101,37 2,02 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Кабинет начелника 
   Број: 00750120 

        

   
  

        

  411000   Расходи за лична примања 2.500,00 2.500,00 100,00 0,02 

0111   411200 
Расходи по основу дневница за службена 
путовања 

2.500,00 2.500,00 100,00 0,02 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

106.600,00 90.200,00 84,62 0,60 

0111   412900 Трошкови репрезентације 23.600,00 15.000,00 63,56 0,10 

0111   412900 Чланарина у Савезу општина и градова 5.500,00 6.200,00 112,73 0,04 

0111   412900 Поклон пакети за дјецу нижег узраста 7.000,00 7.000,00 100,00 0,05 

0111   412900 
Плакете, повеље, награде и признања 
Начелника општине 

3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

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

67.500,00 59.000,00 87,41 0,39 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750120 
109.100,00 92.700,00 84,97 0,62 

    Назив и број потрошачке јединице: 
Територијална ватрогасна јединица Прњавор  

Број: 00750125  

        

  
    

  

            

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

27.730,00 25.600,00 92,32 0,17 

0320   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуна- 
лних, комуникационих и транспортних услуга 

10.500,00 10.500,00 100,00 0,07 

0320   412300 Расходи за режијски материјал 1.050,00 500,00 47,62 0,00 

0320   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.500,00 2.000,00 133,33 0,01 

0320   412500 Расходи за текуће одржавање 8.400,00 6.700,00 79,76 0,04 

0320   412700 Расходи за стручне услуге 2.850,00 3.000,00 105,26 0,02 

0320   412900 Трошкови репрезентације 250,00 400,00 160,00 0,00 

0320   412900 Остали непоменути расходи 3.180,00 2.500,00 78,62 0,02 

  415000   Грантови 4.500,00 4.500,00 100,00 0,03 

0320   415200 
Грантови добровољним ватрогасним 
друштвима општине Прњавор  

4.500,00 4.500,00 100,00 0,03 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 294.770,00 530.000,00 179,80 3,52 

0320   511100 Набавка грађевинских објеката 230.000,00 500.000,00 217,39 3,32 

0320   511300 Набавка опреме 58.450,00 20.000,00 34,22 0,13 

0320   511400 Инвестиционо одржавање опреме 6.320,00 10.000,00 158,23 0,07 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750125 
327.000,00 560.100,00 171,28 3,72 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за општу управу 
   Број: 00750130 

        

   
  

        

  412000   Расходи по основу коришћења роба и услуга 29.840,00 26.900,00 90,15 0,18 

0111   412700 Уговорене услуге - ИСО стандард 1.470,00 2.500,00 170,07 0,02 

0740   412700 Tрошкови мртвозорника 12.500,00 12.500,00 100,00 0,08 

0111   412900 Трошкови репрезентације 370,00 400,00 108,11 0,00 

0111   412900 Трошкови вјенчања 15.500,00 11.500,00 74,19 0,08 

      
Средства за финансирање мјесних 
заједница 

12.790,00 18.000,00 140,73 0,12 

0180   412300 Набавка материјала за МЗ 1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

0180   412500 
Трошкови текућег одржавања објеката у 
мјесним заједницама 

8.000,00 12.000,00 150,00 0,08 

0180   412900 
Трошкови обиљежавања значајних датума у 
мјесним заједницама 

3.790,00 5.000,00 131,93 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750130 
42.630,00 44.900,00 105,32 0,30 
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Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за финансије 
   Број: 00750140 

        

   
  

        

  411000   
Расходи за лична примања запослених у 
Општинској управи 

3.224.000,00 3.080.000,00 95,53 20,47 

0111   411100 Расходи за бруто плате запослених 2.589.700,00 2.397.000,00 92,56 15,93 

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

555.000,00 530.000,00 95,50 3,52 

0111   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата 

51.300,00 33.000,00 64,33 0,22 

0111   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

28.000,00 120.000,00 428,57 0,80 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

15.200,00 16.900,00 111,18 0,11 

0111   412700 Трошкови банкарских услуга 6.000,00 6.400,00 106,67 0,04 

0111   412700 
Трошкови одржавања лиценци за трезорско 
пословање 

7.300,00 7.100,00 97,26 0,05 

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

0111   412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1.500,00 3.000,00 200,00 0,02 

  638000   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

42.000,00 55.000,00 130,95 0,37 

    638100 

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

42.000,00 55.000,00 130,95 0,37 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750140  
3.281.200,00 3.151.900,00 96,06 20,94 

  

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 65.400,00 108,28 0,43 

0111   412700 
Услуге из области информисања - медијско 
праћење 

60.000,00 60.000,00 100,00 0,40 

0740   412700 
Средства за реализацију акционог плана за 
равноправност полова 

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

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

  414000   Субвенције 0,00 45.000,00 0,00 0,30 

1090   414100 
Субвенционисање трошкова комуналних 
водних услуга социјално угроженим 
корисницима на подручју општине Прњавор 

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

0412   414100 
Подстицаји за запошљавање у привреди - 
МЕГ пројекат 

0,00 40.000,00 0,00 0,27 

  415000   Грантови 841.680,00 713.000,00 84,71 4,74 

0912   415200 Средства за превоз ђака основних школа 3.600,00 4.000,00 111,11 0,03 

1090   415200 Финансирање Црвеног крста 31.500,00 35.000,00 111,11 0,23 

1090   415200 
Финансирање Црвеног крста - буџетска 
резерва 

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

0810   415200 Средства за подстицај и развој спорта 236.000,00 220.000,00 93,22 1,46 

0810   415200 
Средства за подстицај и развој спорта - 
буџетска резерва 

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

0820   415200 
Помоћ удружењима из области културе и 
осталим удружењима 

32.000,00 20.000,00 62,50 0,13 

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

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

1090   415200 Финансирање Кола српских сестара Прњавор 7.200,00 8.000,00 111,11 0,05 

1090   415200 
Финансирање Општинске организације 
слијепих  Прњавор 

5.400,00 6.000,00 111,11 0,04 

0860   415200 Финансирање СРД "Укрински цвијет" Прњавор 5.400,00 6.000,00 111,11 0,04 

0820   415200 Помоћ удружењима националних мањина 20.000,00 20.000,00 100,00 0,13 

0820   415200 
Помоћ удружењима националних мањина - 
буџетска резерва 

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

0820   415200 
Средства за одржавање Фестивала национа- 
лних мањина "Мала Европа" Прњавор 

10.000,00 10.000,00 100,00 0,07 

0820   415200 

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

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

0820   415200 Удружење пензионера 27.000,00 32.000,00 118,52 0,21 
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0820   415200 Удружење пензионера - буџетска резерва 5.700,00 0,00 0,00 0,00 

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

80.000,00 40.000,00 50,00 0,27 

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

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

0740   415200 ЈЗУ Дом здравља 117.000,00 130.000,00 111,11 0,86 

1020   415200 Средства за пројекат "Дневна брига за старе" 18.000,00 20.000,00 111,11 0,13 

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

40.500,00 55.000,00 135,80 0,37 

0830   415200 ЈП " Радио Прњавор " 72.000,00 75.000,00 104,17 0,50 

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

0474   415200 
Средства за имплементацију и суфинансира- 
ње пројеката предвиђених Стратегијом 
развоја општине Прњавор 2012-2020. година  

18.800,00 32.000,00 170,21 0,21 

  416000   Помоћи појединцима 408.914,00 370.000,00 90,48 2,46 

0941   416100 Средства за стипендије ученика и студената 277.600,00 300.000,00 108,07 1,99 

0941   416100 
Средства за студентске награде - посебни 
резултати током школовања 

19.250,00 15.000,00 77,92 0,10 

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

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

1090   416100 Средства за једнократне помоћи 15.000,00 10.000,00 66,67 0,07 

1090   416100 
Средства за једнократне помоћи - буџетска 
резерва 

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

1040   416100 
Једнократне помоћи за треће и свако 
сљедеће новорођено дијете 

30.000,00 30.000,00 100,00 0,20 

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

15.000,00 15.000,00 100,00 0,10 

  487000   
Трансфери између различитих јединица 
власти 

24.515,00 18.000,00 73,42 0,12 

0912   487900 Помоћ основним школама 13.440,00 8.000,00 59,52 0,05 

0912   487900 Помоћ основним школама - буџетска резерва 1.080,00 0,00 0,00 0,00 

0912   487900 Средства за такмичење ученика 9.995,00 10.000,00 100,05 0,07 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750150 
1.335.509,00 1.211.400,00 90,71 8,05 

 

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за просторно уређење 

   Број: 00750160 

        

   
  

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

84.400,00 85.400,00 101,18 0,57 

0620   412700 
Трошкови премјера и успостављања ката-
стра непокретности  и остале стручне услуге 

19.000,00 20.000,00 105,26 0,13 

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

25.500,00 40.000,00 156,86 0,27 

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

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

39.500,00 25.000,00 63,29 0,17 

  414000   Субвенције 0,00 20.000,00 0,00 0,13 

0620   414100 
Субвенције за легализацију бесправно 
изграђених објеката 

0,00 20.000,00 0,00 0,13 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750160 
84.400,00 105.400,00 124,88 0,70 

  

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за стамбено- комуналне  

послове и инвестиције 
   Број: 00750170 

        

   
  

   
  

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

110.600,00 111.400,00 100,72 0,74 

0111   412100 Трошкови закупнине паркинг простора 30.000,00 30.000,00 100,00 0,20 

0111   412200 
Трошкови провизије за електронску наплату 
паркинга 

12.000,00 12.000,00 100,00 0,08 

0111   412700 Геодетске и остале стручне услуге 11.000,00 9.000,00 81,82 0,06 

0111   412900 
Трошкови услуга контроле и наплате 
комуналне таксе за паркирање возила 

57.000,00 60.000,00 105,26 0,40 

0111   412900 Трошкови репрезентације 600,00 400,00 66,67 0,00 
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170-01 Програм заједничке комуналне 
потрошње  

751.000,00 618.000,00 82,29 4,11 

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.) 

140.000,00 140.000,00 100,00 0,93 

0660   412800 

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

70.000,00 55.000,00 78,57 0,37 

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

280.000,00 200.000,00 71,43 1,33 

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

190.000,00 160.000,00 84,21 1,06 

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

35.000,00 25.000,00 71,43 0,17 

0660   412800 Трошкови уређења града за празничне дане 5.000,00 5.000,00 100,00 0,03 

0660   412800 Крпање ударних рупа на улицама 16.000,00 18.000,00 112,50 0,12 

0660   412900 
Трошкови хоризонталне и вертикалне 
сигнализације и одржавање семафора 

15.000,00 15.000,00 100,00 0,10 

      170-02 Програм текућег одржавања путева 223.800,00 248.000,00 110,81 1,65 

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

148.300,00 148.000,00 99,80 0,98 

0451   412500 
Набавка грађевинског материјала за изгра- 
дњу пропуста, мостова и других објеката 

3.500,00 15.000,00 428,57 0,10 

0451   412500 
Трошкови ископа, чишћења канала и других 
земљаних радова 

40.000,00 50.000,00 125,00 0,33 

0451   412500 Трошкови санације ударних рупа 30.000,00 30.000,00 100,00 0,20 

0451   412500 Трошкови саобраћајне сигнализације 2.000,00 5.000,00 250,00 0,03 

  415000   Грантови 8.200,00 3.000,00 36,59 0,02 

0660   415200 Капитални грантови у земљи 8.200,00 3.000,00 36,59 0,02 

      170-03 План капиталних улагања 3.107.020,00 713.000,00 22,95 4,74 

      
Капиталне инвестиције из домаћих 
прихода 

1.640.247,00 713.000,00 43,47 4,74 

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

0840   511100 
Изградња централног споменика и спомен-
обиљежја 

14.037,00 0,00 0,00 0,00 

0660   511200 

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

159.300,00 703.000,00 441,31 4,67 

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

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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. год.) 

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

0660   511200 
Изградња и реконструкција ЛП у 
Коњуховцима из гранта Општине Центар 
Сарајево (неутрошена средства из пр. год.) 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 

0660   511200 Помоћ пројектима за одржив повратак 10.000,00 10.000,00 100,00 0,07 

      
Капиталне инвестиције из кредитних 
средстава 

1.466.773,00 0,00 0,00 0,00 

0660   511200 
Изградња и реконструкција градских улица, 
локалних путева, јавне расвјете, водоводне 
мреже, школских и других објеката 

1.216.773,00 0,00 0,00 0,00 

0520   511200 
Изградња објеката канализационе мреже - 
МЕГ пројекат 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750170 
4.200.620,00 1.693.400,00 40,31 11,25 

 

Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

   Број: 00750180 

 
      

   
  

 

  
  

 
      

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

6.677,00 7.700,00 115,32 0,05 

0820   412500 
Трошкови одржавања спомен-обиљежја у 
мјесним заједницама 

6.000,00 7.000,00 116,67 0,05 

0111   412900 Трошкови репрезентације 384,00 400,00 104,17 0,00 

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

293,00 300,00 102,39 0,00 

  415000   Грантови 226.426,00 238.300,00 105,24 1,58 

0840   415200 Борачка организација општине Прњавор 87.300,00 95.000,00 108,82 0,63 

0840   415200 
Борачка организација општине Прњавор - 
буџетска резерва 

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

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

28.000,00 30.000,00 107,14 0,20 

0840   415200 Удружење РВИ општине Прњавор 23.400,00 26.000,00 111,11 0,17 

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

27.900,00 31.000,00 111,11 0,21 

0840   415200 Удружење Вукова са Вучијака 7.200,00 7.000,00 97,22 0,05 

0840   415200 Удружење СУБНОР-а 4.500,00 5.000,00 111,11 0,03 

0840   415200 Удружење СУБНОР-а - буџетска резерва 1.318,00 0,00 0,00 0,00 

0840   415200 
Удружење грађана  "Ветерани Републике 
Српске"  

4.500,00 5.000,00 111,11 0,03 

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

3.300,00 2.800,00 84,85 0,02 

0840   415200 
Средства за остале трошкове обиљежавања 
значајних датума (за трошкове вијенаца, 
цвијећа, свијећа и др.) - буџетска резерва 

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

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

6.000,00 6.000,00 100,00 0,04 

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

29.500,00 30.000,00 101,69 0,20 

0840   415200 

Средства за трошкове превоза породица 
погинулих бораца и РВИ (Програм бањске 
рехабилитације и обиљежавања значајних 
датума) 

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

  416000   Помоћи појединцима 40.200,00 61.000,00 151,74 0,41 

1090   416100 
Једнократне новчане помоћи појединцима из 
борачке популације 

40.000,00 40.000,00 100,00 0,27 

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

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

1090   416100 
Једнократне новчане помоћи - измирење 
дијела трошкова за прикључак на водоводну 
мрежу за породице погинулих бораца 

0,00 21.000,00 0,00 0,14 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 13.316,00 0,00 0,00 0,00 

0840   511100 

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

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

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

10.316,00 0,00 0,00 0,00 

      
Средства за обављање послова из 
области цивилне заштите 

8.000,00 43.000,00 537,50 0,29 

0320   412900 
Средства за обуку структура заштите и 
спасавања 

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

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

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

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

2.000,00 15.000,00 750,00 0,10 
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1090   416100 
Средства за санацију штета од елементарних 
непогода 

0,00 20.000,00 0,00 0,13 

0320   511300 Набавка опреме - цивилна заштита 4.000,00 4.000,00 100,00 0,03 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750180 
294.619,00 350.000,00 118,80 2,33 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Одјељење за инспекцијске послове 
   Број: 00750220 

        

   
  

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

29.000,00 40.400,00 139,31 0,27 

0740   412700 
Програм превентивне здравствене заштите 
становништва 

10.000,00 15.000,00 150,00 0,10 

0740   412700 
Средства за мјере превентивне здравствене 
заштите животиња 

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

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

15.000,00 15.000,00 100,00 0,10 

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

1.600,00 8.000,00 500,00 0,05 

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750220 
29.000,00 40.400,00 139,31 0,27 

    Назив и број потрошачке јединице: 
Одсјек за заједничке послове 

Број: 00750240 

        

            

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

371.364,00 366.400,00 98,66 2,43 

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

220.000,00 215.000,00 97,73 1,43 

0111   412300 Расходи за режијски материјал 55.000,00 55.000,00 100,00 0,37 

0111   412500 Трошкови текућег одржавања 25.000,00 25.000,00 100,00 0,17 

0111   412600 
Расходи по основу путовања и смјештаја 
Општинске управе 

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

0111   412700 Расходи за стручне услуге Општинске управе 55.000,00 60.000,00 109,09 0,40 

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

0111   412900 
Расходи за стручно усавршавање запослених 
Општинске управе 

3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

0111   412900 Остали непоменути расходи 6.930,00 3.000,00 43,29 0,02 

0111   412900 
Остали непоменути расходи - буџетска 
резерва 

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

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 41.755,00 100.000,00 239,49 0,66 

0111   511200 
Инвестиционо  одржавање, реконструкција и 
адаптација зграда и објеката   

20.775,00 20.000,00 96,27 0,13 

0111   511300 Набавка опреме 20.980,00 80.000,00 381,32 0,53 

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

7.000,00 8.000,00 114,29 0,05 

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

7.000,00 8.000,00 114,29 0,05 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750240 
420.119,00 474.400,00 112,92 3,15 

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

Број: 00750241 

        

    
   

  

            

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

29.000,00 17.000,00 58,62 0,11 

0111   412700 Расходи за стручне услуге 28.590,00 15.000,00 52,47 0,10 

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

410,00 2.000,00 487,80 0,01 

  419000   Расходи по судским рјешењима 150.000,00 150.000,00 100,00 1,00 

0111   419100 
Трошкови обештећења по судским  
пресудама и трошкови поступка 

150.000,00 150.000,00 100,00 1,00 

  513000   Издаци за непроизведену сталну имовину 118.400,00 110.000,00 92,91 0,73 

0111   513100 
Издаци за прибављање земљишта (потпуна 
експропријација) 

118.400,00 110.000,00 92,91 0,73 

    
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750241 
297.400,00 277.000,00 93,14 1,84 
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Назив и број потрошачке јединице: 
Одјељење за пољопривреду,  
водопривреду и шумарство 

Број: 00750250 

        

   
  

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

53.400,00 53.400,00 100,00 0,35 

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

0421   412700 Трошкови противградне заштите 51.000,00 51.000,00 100,00 0,34 

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

  414000   Субвенције 410.000,00 410.000,00 100,00 2,72 

0421   414100 Подстицаји пољопривредним произвођачима 410.000,00 410.000,00 100,00 2,72 

  416000   Помоћи појединцима 9.000,00 10.000,00 111,11 0,07 

0421   416100 
Регресирање камата на  пољопривредне 
кредите 

9.000,00 10.000,00 111,11 0,07 

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

370.000,00 220.000,00 59,46 1,46 

0451   412500 
Текуће одржавање путева на неразвијеним 
дијеловима општине 

60.000,00 50.000,00 83,33 0,33 

0451   511200 
 Изградња и реконструкција инфраструктуре 
и других објеката на неразвијеним 
дијеловима општине 

310.000,00 170.000,00 54,84 1,13 

      
Програм коришћења новчаних средстава 
прикупљених од посебних водних накнада 

290.000,00 147.000,00 50,69 0,98 

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

10.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

15.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

0630   511200 
Изградња и реконструкција објеката водо- 
снабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, 
чесме и др.) из намјенских средстава за воде 

190.000,00 147.000,00 77,37 0,98 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750250 
1.132.400,00 840.400,00 74,21 5,58 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 
Број: 00750300 

        

   
  

        

  411000   Расходи за лична примања запослених 269.000,00 266.000,00 98,88 1,77 

1090   411100 Расходи за бруто плате запослених 214.000,00 209.000,00 97,66 1,39 

1090   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и оста- 
лих личних примања запослених по основу 
рада 

49.600,00 48.000,00 96,77 0,32 

1090   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата) 

3.000,00 1.000,00 33,33 0,01 

1090   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

2.400,00 8.000,00 333,33 0,05 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

126.540,00 119.300,00 94,28 0,79 

1090   412100 Расходи по основу закупа 22.850,00 22.850,00 100,00 0,15 

1090   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуна- 
лних, комуникационих и транспортних услуга 

69.500,00 67.000,00 96,40 0,45 

1090   412300 Расходи за режијски материјал 8.000,00 6.500,00 81,25 0,04 

1090   412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 2.550,00 127,50 0,02 

1090   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.030,00 600,00 58,25 0,00 

1090   412700 Расходи за стручне услуге 6.000,00 4.500,00 75,00 0,03 

1090   412900 Остали непоменути расходи 17.160,00 10.500,00 61,19 0,07 

1090   412900 
Расходи за бруто накнаде члановима 
управног одбора 

0,00 4.800,00 0,00 0,03 

      Трошкови социјалне заштите 2.385.100,00 2.353.000,00 98,65 15,63 

1090   416100 Новчане помоћи 123.000,00 125.000,00 101,63 0,83 

1090   416100 
Новчане помоћи које се финансирају из 
буџета РС 

123.000,00 125.000,00 101,63 0,83 

1090   416100 Додатак за помоћ и његу 690.000,00 710.000,00 102,90 4,72 

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

690.000,00 710.000,00 102,90 4,72 

1090   416100 Проширени видови социјалне заштите 30.000,00 28.000,00 93,33 
0,19 
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1090   416100 Остала социјална заштита 80.000,00 75.000,00 93,75 0,50 

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

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

1090   416300 Смјештај штићеника у породицу 115.000,00 130.000,00 113,04 0,86 

1090   416300 
Смјештај штићеника у установе социјалне 
заштите 

324.000,00 270.000,00 83,33 1,79 

1090   418200 
Смјештај штићеника у установе социјалне 
заштите - ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука 

0,00 50.000,00 0,00 0,33 

1090   487400 Здравствена заштита 78.000,00 75.000,00 96,15 0,50 

1090   487400 
Здравствена заштита која се финансира из 
буџета РС 

56.500,00 55.000,00 97,35 0,37 

  419000   Расходи по судским рјешењима 1.310,00 2.500,00 190,84 0,02 

1090   419100 Расходи по судским рјешењима 1.310,00 2.500,00 190,84 0,02 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 3.550,00 2.000,00 56,34 0,01 

1090   511200 Инвестиционо одржавање стамбених објеката 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

1090   511300 Набавка опреме 1.550,00 2.000,00 129,03 0,01 

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

1.450,00 1.000,00 68,97 0,01 

1090   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 

1.450,00 1.000,00 68,97 0,01 

  638000   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

    638100 
Издаци за накнаде плата за породиљско одсу- 
ство и за вријеме боловања који се рефундира-
ју од фондова обавезног социјалног осигурања 

1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750300 
2.787.950,00 2.744.800,00 98,45 18,24 

    Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор 

Број: 00750400 

        
    

   
  

            

  411000   Расходи за лична примања запослених 486.000,00 557.000,00 114,61 3,70 

0911   411100 Расходи за бруто плате запослених 370.000,00 436.000,00 117,84 2,90 

0911   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 

96.300,00 115.000,00 119,42 0,76 

0911   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата 

16.700,00 4.000,00 23,95 0,03 

0911   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

3.000,00 2.000,00 66,67 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

107.268,00 144.900,00 135,08 0,96 

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

35.000,00 43.000,00 122,86 0,29 

0911   412300 Расходи за режијски материјал 7.500,00 8.000,00 106,67 0,05 

0911   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 40.160,00 60.000,00 149,40 0,40 

0911   412500 Расходи за текуће одржавање 6.500,00 20.000,00 307,69 0,13 

0911   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 500,00 1.000,00 200,00 0,01 

0911   412700 Расходи за стручне услуге 2.100,00 1.500,00 71,43 0,01 

0911   412900 Остали непоменути расходи 9.700,00 6.500,00 67,01 0,04 

0911   412900 
Остали непоменути расходи - припрема дје- 
це за полазак у школу из дозначене помоћи 
Министарства просвјете и културе РС 

5.808,00 4.900,00 84,37 0,03 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 27.540,00 10.000,00 36,31 0,07 

0911   511300 Набавка опреме 27.540,00 10.000,00 36,31 0,07 

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

2.000,00 2.500,00 125,00 0,02 

0911   516100 
Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и 
обуће 

2.000,00 2.500,00 125,00 0,02 

  638000   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

12.000,00 30.000,00 250,00 0,20 

    638100 
Издаци за накнаде плата за породиљско одсу- 
ство и за вријеме боловања који се рефундира-
ју од фондова обавезног социјалног осигурања 

12.000,00 30.000,00 250,00 0,20 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  00750400 
634.808,00 744.400,00 117,26 4,95 
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Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Гимназија Прњавор 
Број: 08150026 

        

   
  

        

  411000   Расходи за лична примања запослених 14.630,00 14.000,00 95,69 0,09 

0922   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

14.630,00 14.000,00 95,69 0,09 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

64.355,00 56.000,00 87,02 0,37 

0922   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспортних услуга 

37.490,00 37.000,00 98,69 0,25 

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

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

0922   412300 Расходи за режијски материјал 2.715,00 3.000,00 110,50 0,02 

0922   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 4.000,00 4.000,00 100,00 0,03 

0922   412400 
Расходи за материјал за посебне намјене - 
буџетска резерва 

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

0922   412500 Расходи за текуће одржавање 4.600,00 4.000,00 86,96 0,03 

0922   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 2.000,00 100,00 0,01 

0922   412700 Расходи за стручне услуге 3.305,00 3.500,00 105,90 0,02 

0922   412900 Остали непоменути расходи 9.245,00 2.500,00 27,04 0,02 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 1.511,00 2.500,00 165,45 0,02 

0922   511300 Набавка опреме 1.511,00 2.500,00 165,45 0,02 

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

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

0922   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150026 
80.996,00 73.000,00 90,13 0,49 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор 
Број: 08150027 

        

        

  411000   Расходи за лична примања запослених 43.200,00 45.000,00 104,17 0,30 

0921   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

43.200,00 45.000,00 104,17 0,30 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

54.299,00 55.000,00 101,29 0,37 

0921   412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуна- 
лних, комуникационих и транспортних услуга 

19.500,00 21.000,00 107,69 0,14 

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

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

0921   412300 Расходи за режијски материјал 2.715,00 3.000,00 110,50 0,02 

0921   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 12.490,00 12.000,00 96,08 0,08 

0921   412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 5.000,00 100,00 0,03 

0921   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.500,00 1.500,00 100,00 0,01 

0921   412700 Расходи за стручне услуге 10.000,00 9.000,00 90,00 0,06 

0921   412900 Остали непоменути расходи 2.719,00 3.500,00 128,72 0,02 

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

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

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 4.021,00 3.000,00 74,61 0,02 

0921   511300 Набавка опреме 3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

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

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

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

0921   516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 

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

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08150027 
105.806,00 103.000,00 97,35 0,68 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Центар за културу Прњавор 

Број: 08180011 

   
  

    
  411000   Расходи за лична примања запослених 116.500,00 127.000,00 109,01 0,84 
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0820   411100 Расходи за бруто плате запослених 94.000,00 99.000,00 105,32 0,66 

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

22.500,00 26.000,00 115,56 0,17 

0820   411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата 

0,00 1.000,00 0,00 0,01 

0820   411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

0,00 1.000,00 0,00 0,01 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

51.158,00 47.500,00 92,85 0,32 

0820   412100 
Расходи по основу закупа - пројекат "Наша 
продавница" 

0,00 6.000,00 0,00 0,04 

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

15.000,00 15.000,00 100,00 0,10 

0820   412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

0820   412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 1.000,00 100,00 0,01 

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

0820   412700 Расходи за стручне услуге Центра за културу 14.000,00 9.000,00 64,29 0,06 

0820   412700 
Расходи поводом манифестација за 
празничне дане општине 

15.000,00 10.000,00 66,67 0,07 

0820   412900 Остали непоменути расходи 4.658,00 5.000,00 107,34 0,03 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 2.342,00 5.000,00 213,49 0,03 

0820   511200 
Инвестиционо  одржавање, реконструкција и 
адаптација зграда и објеката 

842,00 1.000,00 118,76 0,01 

0820   511300 Набавка опреме 1.500,00 4.000,00 266,67 0,03 

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

4.500,00 4.500,00 100,00 0,03 

0820   516100 Издаци за залихе робе 4.500,00 4.500,00 100,00 0,03 

  638000   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0,00 1.000,00 0,00 0,01 

    638100 

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

0,00 1.000,00 0,00 0,01 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08180011 
174.500,00 185.000,00 106,02 1,23 

  
Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Број: 08180068 
        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

8.600,00 9.300,00 108,14 0,06 

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

2.800,00 3.000,00 107,14 0,02 

0820   412300 Расходи за режијски материјал 1.100,00 1.700,00 154,55 0,01 

0820   412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 1.600,00 80,00 0,01 

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

0820   412900 Остали непоменути расходи 700,00 1.000,00 142,86 0,01 

  511000   Издаци за произведену сталну имовину 800,00 1.000,00 125,00 0,01 

0820   511300 Набавка опреме 800,00 1.000,00 125,00 0,01 

  
Укупни расходи за потрошачку  

јединицу бр. 08180068 
9.400,00 10.300,00 109,57 0,07 

    Назив и број потрошачке јединице: 
ЈУ Музичка школа "Константин Бабић " Прњавор 

Број: 08400005 

        

            

  411000   Расходи за лична примања запослених 3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

0922   411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

8.319,00 7.300,00 87,75 0,05 

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

6.000,00 5.000,00 83,33 0,03 

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

0922   412400 Расходи за материјал за посебне намјене 45,00 200,00 444,44 0,00 

0922   412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 61,50 0,00 0,00 0,00 
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0922   412700 Расходи за стручне услуге 918,50 800,00 87,10 0,01 

0922   412900 Остали непоменути расходи 594,00 600,00 101,01 0,00 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  08400005 
11.319,00 10.300,00 91,00 0,07 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Остала буџетска потрошња  
Број:  00750190 

        

        

  412000   
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

500,00 500,00 100,00 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 

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

  413000   
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

251.272,00 245.500,00 97,70 1,63 

      
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 

225.772,00 235.500,00 104,31 1,56 

0170   413300 Камата на  кредит од 5.000.000,00 КМ 15.500,00 5.500,00 35,48 0,04 

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

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

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

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

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

0170   413300 Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ 183.000,00 230.000,00 125,68 1,53 

      
Трошкови сервисирања зајмова 
примљених у земљи 

25.500,00 10.000,00 39,22 0,07 

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

15.000,00 10.000,00 66,67 0,07 

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

10.500,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

      
Расходи по основу камата на зајмове 
примљене од других јединица власти 

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

0170   418100 
Трошкови камате за робни кредит 
Краљевине Шпаније 

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

  487000   
Трансфери између различитих јединица 
власти 

12.700,00 14.200,00 111,81 0,09 

      

Обавезе између јединица власти по осно- 
ву записника Пореске управе РС о обрачу- 
ну и поравнању више и погрешно уплаће- 
них јавних прихода 

9.500,00 11.000,00 115,79 0,07 

0180   487200 Трансфери ентитету 6.200,00 7.000,00 112,90 0,05 

0180   487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 1.300,00 1.000,00 76,92 0,01 

0180   487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

2.000,00 3.000,00 150,00 0,02 

      Трансфери осталим јединицама власти 3.200,00 3.200,00 100,00 0,02 

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

3.200,00 3.200,00 100,00 0,02 

  621000   Издаци за отплату дугова 6.751.731,00 1.405.000,00 20,81 9,34 

      
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

6.726.731,00 1.380.000,00 20,52 9,17 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 5.000.000,00 КМ 565.000,00 590.000,00 104,42 3,92 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 4.000.000,00 КМ 2.041.236,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.117.979,00 0,00 0,00 0,00 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 500.000,00 КМ 191.210,00 0,00 0,00 0,00 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 2.500.000,00 КМ 1.907.340,00 0,00 0,00 0,00 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 300.000,00 КМ 275.466,00 0,00 0,00 0,00 

    621300 Отплата дуга по кредиту од 7.000,000,00 КМ 628.500,00 790.000,00 125,70 5,25 

      Издаци за отплату осталих дугова 25.000,00 25.000,00 100,00 0,17 

    621900 
Издаци за потенцијалне обавезе по основу 
издатих гаранција 

25.000,00 25.000,00 100,00 0,17 

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

88.500,00 177.000,00 200,00 1,18 
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1 2 3 4 5 6 7(6/5*100) 8 

      
Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од других јединица власти 

88.500,00 177.000,00 200,00 1,18 

    628100 Отплата дуга по кредиту Краљевине Шпаније 88.500,00 177.000,00 200,00 1,18 

  631000   Остали издаци 3.000,00 4.000,00 133,33 0,03 

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

3.000,00 4.000,00 133,33 0,03 

  638000   
Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама власти 

3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

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

3.000,00 3.000,00 100,00 0,02 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр. 00750190 
7.114.703,00 1.853.200,00 26,05 12,31 

  
Назив и број потрошачке јединице: 

Трезор општине Прњавор број:  9999999 

        
        

  ****** Буџетска резерва 20.000,00 180.000,00 900,00 1,20 

  
Укупни расходи за потрошачку 

 јединицу бр.  9999999 
20.000,00 180.000,00 900,00 1,20 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 22.793.379,00 15.050.000,00 66,03 100,00 

 

ТАБЕЛА 6.  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Табела бр. 1 
    

Фун.  

код 
Н А З И В     Ф У Н К Ц И Ј Е 

Ребаланс буџета 

за 2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

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

01 Опште јавне услуге 4.686.405,00 4.540.000,00 96,88 34,95 

02 Одбрана 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Јавни ред и сигурност 333.000,00 568.100,00 170,60 4,37 

04 Економски послови 1.111.200,00 1.021.000,00 91,88 7,86 

05 Заштита човјекове околине 475.700,00 0,00 0,00 0,00 

06 Стамбени и заједнички послови 3.570.983,00 1.561.000,00 43,71 12,02 

07 Здравство 156.793,00 179.800,00 114,67 1,38 

08 Рекреација, култура и религија 1.037.559,00 857.600,00 82,66 6,60 

09 Образовање 1.268.233,00 1.237.700,00 97,59 9,53 

10 Социјална заштита 3.037.275,00 3.023.800,00 99,56 23,28 

  УКУПНО: 15.677.148,00 12.989.000,00 82,85 100,00 

Табела бр. 2 

Фун.  

код 
Функција 

Ребаланс буџета 

за 2018. годину 

Буџет за  

2019. годину 
Индекс 

%  

учешћа 

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

ЗУ Заједничке услуге 13.618.842,00 11.028.200,00 80,98 84,90 

ИУ Индивидуалне услуге 2.058.306,00 1.960.800,00 95,26 15,10 

  УКУПНО: 15.677.148,00 12.989.000,00 82,85 100,00 
 

497 
 

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), члана 39. став 2. тачке 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана 26.12.2018. године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком прописује се начин 

извршења Буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(у даљем тексту буџет). 

(2) Све одлуке које се односе на буџет 

морају бити у складу са овом одлуком. 

(3) Ова одлука се односи на потрошачке једи- 
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нице – буџетске кориснике, дефинисане Одлуком о 

начину организовања општинског (локалног) трезора 

општине Прњавор. 
 

Члан 2. 

Укупна буџетска средства распоређују се по 

потрошачким јединицама – буџетским корисницима, 

у складу са Одлуком о усвајању Буџета општине 

Прњавор за 2019. годину. 
 

Члан 3. 

(1) Приходи буџета утврђени према Закону 

о буџетском систему Републике Српске, укључујући 

и властите приходе које буџетски корисници остваре 

вршењем дјелатности (редовна, допунска, донације и 

сл.), су приходи буџета који се морају наплаћивати и 

распоређивати преко система јединственог рачуна 

трезора. 

(2) Буџет је процјена буџетских средстава и 

буџетских издатака за једну фискалну годину. 

(3) Буџетска средства у једној фискалној 
години чине буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину, примици од финансијске 

имовине и задуживања текуће фискалне године, 

неутрошена намјенска средства буџетских грантова и 

трансфера из ранијих периода и суфицит распоређен 

одлуком надлежног органа. 

(4) Буџетске приходе чине јавни приходи, 

текући и капитални грантови из земље и иностра- 

нства и трансфери примљени од других буџетских 

јединица. 
 

Члан 4. 

 (1) Буџетске издатке чине буџетски расходи, 

издаци за нефинансијску имовину, издаци за фина- 

нсијску имовину, издаци за отплату дугова и остали 

издаци. 

(2) Буџетске расходе чине расходи за лична 

примања, расходи по основу кориштења роба и 

услуга, расходи финансирања и други финансијски 

трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име 

социјалне заштите, расходи по судским рјешењима и 

трансфери другим буџетским корисницима. 

 
Члан 5. 

(1) Наредбодавац и одговорна особа, за 

извршење буџета у цјелини, је начелник општине.  

(2) Одјељење за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

према усвојеном буџету. 

(3) Буџетски корисници могу стварати оба- 

везе и користити средства само за намјене предви- 

ђене буџетом, и то до износа који је планиран, а у 

складу са расположивим средствима. 

(4) Корисници буџетских средстава дужни 

су да средства утврђена у буџету користе руководећи 

се начелима рационалности и штедње. 

(5) Одговорно лице буџетског корисника 

или руководиоци потрошачких јединица  помоћни су 

извршиоци буџета и одговорни су за намјенску 

употребу средстава, извршење буџета своје потроша- 

чке јединице и за стварање обавеза до нивоа сре- 

дстава која им се ставе на располагање кварталним 

финансијским планом (расположива средства). 

(6) Буџетски корисници / потрошачке једи- 

нице дужни су да успоставe и одржавају систем 

управљања и рачуноводствене контроле над одобре- 

ним буџетима, одобреним кварталним финансијским 

плановима потрошње, буџетским средствима за чије 

праћење су надлежни и оствареним буџетским 

идацима. 
                                                                                                                                 

Члан 6. 

(1) Одјељење за финансије врши процјену 

прилива буџетских средстава, на основу чега при- 

према и доставља упутство потрошачким јединицама 

за израду приједлога кварталних финансијских 

планова потрошње, најкасније 20 (двадесет) дана 

прије почетка квартала. 

(2) Корисници буџетских средстава доста- 

вљају Одјељењу за финансије приједлоге кварталних 

финансијских планова за извршење буџета 

најкасније 10 (десет) дана прије почетка сваког 

квартала. 

(3) Одјељење за финансије даје сагласност 
буџетским корисницама на поднесене приједлоге 

кварталних финансијских планова за извршење 

буџета, сачињава квартални финансијски план потро- 

шње буџета и обавјештава потрошачке јединице о 

висини буџетских средстава која ће им се ставити на 

располагање кварталним финансијским планом 

потрошње. 

(4) Ако корисник буџета не поднесе при- 

једлог кварталног финансијског плана у року из 

става 2. овог члана, квартални финансијски план за 

тог буџетског корисника одређује Одјељење за 

финансије. 

(5) Изузетно од става 1. и 2. овог члана 

квартални финансијски план за први квартал фи- 

скалне године одредиће Одјељење за финансије и 

доставити буџетским корисницима у року од 20 дана 

од дана усвајања буџета за 2019. годину. 

(6) Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски корисници су ду- 

жни писаним захтјевом тражити измјену доста- 

вљеног финансијског плана за први квартал, и то 

најкасније три дана од пријема финансијског плана, 

са образложењем карактера сезонских трошкова. 

(7) Ако у датом моменту буџетски корисник 

нема довољно расположивих средстава на одређеној 

буџетској позицији, може се уз достављено обра- 

зложење Начелнику општине поднијети захтјев за 

додатни унос средстава на терет наредних квартала.  

(8) Захтјев за додатни унос средстава за- 

кључком одобрава Начелник општине. 

(9) Укупан износ свих кварталних фина- 

нсијских планова за извршење буџета сваког кори- 

сника може бити мањи или једнак износу усвојеног 

годишњег буџета за сваког корисника. 

(10) Намјенски остварена средства по основу 

грантова и трансфера од других јединица власти, која 

нису планирана у буџету, трошиће се у складу са 

утврђеном намјеном, стављањем на располагање за 

буџетску потрошњу када се укаже потреба, а биће  
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укључена у буџет путем ребаланса буџета. 

 

Члан 7. 

(1) Одјељење за финансије врши пренос 

средстава за извршење обавеза по основу расхода 

буџета искључиво на основу образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника прописаних Зако- 

ном о трезору („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 28/13 и 103/15). 

(2) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање организационих јединица  Општинске 

управе општине Прњавор морају бити сачињени на 

основу вјеродостојних књиговодствених докумената 

који се прилажу уз образац.  

(3) Улазну књиговодствену документацију 

обавезно морају својим потписом потврдити ру- 

ководиоци организационих јединица Општинске 

управе, као доказ да је роба или материјал запри- 

мљен, услуга извршена или инвестиција завршена у 

уговореном обиму.  

(4) Руководиоци организациoних јединица 

Општинске управе дужни су на књиговодственом 

документу назначити и датум потписа, број потро- 

шачке јединице на коју се трошак односи, и буџетску 

позицију са које су обезбијеђена средства. 

(5) На основу достављене улазне књигово- 

дствене документације Одјељење за финансије врши 

припрему и унос образаца за трезорско пословање у 

СУФИ систем. 

(6) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање осталих буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених 

докумената којима располаже или је дужан распо- 

лагати буџетски корисник и за тачност тих података 

одговара одговорно лице у буџетском кориснику. 

(7) За тачност књиговодствених исправа и 

интерне контролне поступке којима подлијежу те 

исправе одговара буџетски корисник. 

(8) Исправама из претходног става сматрају 

се: 

 а) обрачунске листе плата и накнада, 

 б) предрачуни и уговори, 

 в) рачуни за набавку средстава, материјала, 

робе и услуга, 

 г) одлуке, закључци и рјешења надлежних 

органа из којих проистичу финансијске обавезе, 

 д) остале финансијске исправе. 

(9) За вјеродостојан унос података у рачу- 

новодствени систем, помоћне и главну књигу трезора 

одговара одговорно лице у Одјељењу за финансије. 

 

Члан 8. 

(1) На основу члану 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске («Службени гласник 

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

15/16) Начелник општине може на приједлог Одје- 

љења за финансије одобрити прерасподјелу (реало- 

кацију) буџетских средстава, и то: 

а) у оквиру потрошачке јединице, без огра- 

ничења, 

б) између потрошачких јединица, до износа 

од 5% у односу на укупну вриједност планираних 

средстава потрошачке јединице са које се врши  

реалокација. 

(2) Захтјев за реалокацију средстава подноси 

се Одјељењу за финансије, које након разматрања 

истог Начелнику општине доставља приједлог 

прерасподјеле средстава на одобравање. 

(3) Начелник општине доноси закључак 

којим одобрава реалокацију буџетских средстава. 

(4) Начелник општине обавезан је да полу- 

годишње, у оквиру извјештаја о извршењу буџета 

општине, извјештава Скуштину општине о изврше- 

ној прерасподјели средстава из става 1. овог члана.  
 

Члан 9. 

 (1) Буџетска резерва представља дио плани- 

раних средстава буџета који се не распоређује 

унапријед, већ о њиховој намјени одлучује Начелник 

општине доношењем посебног закључка.  

(2) Одјељење за финансије врши пренос 

средстава буџетске резерве на одговарајућу позицију 

у буџету, у складу са закључком начелника општине 

о реалокацији средстава текуће буџетске резерве. 

(3) Средства буџетске резерве могу се 

користити за покривање непредвиђених издатака за 

које нису планирана средства у буџету, буџетске 

издатке за које се у току године покаже да планирана 

буџетска средства нису била довољна, привремено 

извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима 

буџетских средстава и изузетно за остале намјене, у 

складу са закључком начелника општине. 

(4) Буџетска резерва се планира највише до 

2,5% од укупно планираних буџетских прихода, 

умањених за планиране грантове за текућу фискалну 

годину. 

 (5) Начелник општине обавезан је да полу- 

годишње, у оквиру извјештаја о извршењу буџета 

општине, извјештава Скупштину општине о 

коришћењу средстава буџетске резерве. 
  

Члан 10. 

 (1) Одобравање средстава за грантове 

(помоћи) може се вршити само на основу крите- 

ријума утврђених од стране начелника општине, уз 

подношење одговарајућих програма, односно проје- 

ката. 

 (2) Пренос средстава за извршење обавеза 

по основу грантова (помоћи) врши Одјељење за 

финансије путем обрасца за трезорско пословање а 

на основу закључка Начелника општине, који је 

потписан и од стране надлежног одјељења Општи- 

нске управе општине Прњавор које прати рад 

корисника средстава и оцјењује оправданост кори- 

шћења средстава. 

(3) Корисници средстава грантова (помоћи) 

обавезни су доставити извјештај о утрошку при- 

мљених средстава 30 дана по истеку фискалне 

године. Извјештај се подноси надлежном одјељењу 

Општинске управе које прати рад корисника 

средстава. 

                                                              
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

(1) Исплата плата и осталих личних прима-  
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ња буџетских корисника врши се преносом средстава 

са јединственог рачуна трезора (у даљем тексту ЈРТ) 

на текуће рачуне запослених у одговарајућим 

банкама или другим овлашћеним организацијама за 

платни промет. 

 (2) Буџетски корисници су обавезни да пра- 

вилно обрачунају плате и друга лична примања за 

све запослене, обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица, и исте појединачно и збирно 

доставе Одјељењу за финансије до 5-ог  у мјесецу за 

претходни мјесец. 

 
Члан 12. 

(1) Обавезе по основу расхода буџета 

извршаваће се по сљедећим приоритетима: 

 a) обавезе по основу отплате кредита, у 

износима који су доспјели за плаћање, 

б) средства за порезе и доприносе на лична 

примања, 

в) средства за нето лична примања, 

г) средства за социјалну заштиту, 

д) поврат јавних прихода на основу аката 

надлежних органа, 

ђ) средства за обавезе према добављачима за 

робу, материјал и услуге, 

е) средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање и 

ж) средства за остале обавезе. 

 (2) Утрошак планираних средстава прику- 

пљених од водних накнада и прихода по основу 

посебних накнада за шуме, средстава за финанси- 

рање посебних мјера заштите од пожара, средстава 

за подстицаје предвиђене пољопривредним произво- 

ђачима, средстава за комуналну потрошњу, сре- 

дстава за текуће одржавање путева и средстава за 

капиталне инвестиције реализоваће се на основу 

посебних програма/планова Скупштине општине. 

 
Члан 13. 

(1) Буџетски корисници дужни су да се у 

поступку набавке роба, материјала и вршења услуга 

придржавају одредби Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

39/14).  

(2) Надлежна организациона јединица – 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе 

проводи поступак за јавну набавку и реализује 

набавку, а реализацију уговора по јавним набавкама 

врше надлежне потрошачке јединице. 

(2) Кориштење средстава која подлијежу 

обавези уговарања у складу са Законом, врши се у 

складу са Планом набавки, који мора бити усклађен 

са планираним средствима у буџету.  

 
Члан 14. 

Контрола намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања корисника 

буџетских средстава према одредбама ове одлуке, 

врши се према одредбама Закона о буџетском 

систему Републике Српске. 

 

 

Члан 15. 

 Сви буџетски корисници дужни су да у 
року од 15 дана од дана настанка промјене у својој 

организацији и статусу обавијесте Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 16. 

 Правилнике, упутства и инструкције о спро- 

вођењу ове одлуке прописује начелник општине. 

 

Члан 17. 

(1) Све одлуке, закључци и рјешења, који 

се односе на буџет, морају бити у складу са овом 

одлуком. 

(2) Уколико су дефиниције или одредбе ове 

одлуке у супротности са другим одлукама општине, 

одредбе из ове одлуке имаће приоритет на одре- 

дбама других одлука у стварима које се тичу изврша- 

вања буџета по свим ставкама. 

(3) Уколико су другим одлукама прописани 

новчани издаци из буџета који се разликују од 

планираних износа по овој одлуци или по Одлуци о 

усвајању буџета за 2019. годину, обавезно се при- 

мјењују одредбе и планирани износи предвиђени 

овом одлуком и Одлуком о усвајању буџета  за 2019. 

годину. 

 

Члан 18. 

(1) За извршење буџета општине Начелник 

општине је одговоран Скупштини општине. 

(2) Начелник општине извјештава Ску- 

пштину општине подношењем полугодишњег и 

годишњег извјештаја о извршењу буџета општине, у 

роковима прописаним Законом о буџетском систему 

Републике Српске. 

(3) За тачност финансијских извјештаја одго- 

ворни су начелник општине, начелник Одјељења за 

финансије и савјетник за финансијска и рачуново- 

дствена питања - сертификовани рачуновођа. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01-022-178/18                             Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 28. став 1. тачка 15. и члана 

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 29. став 1. тачка 17. Статута oпштине Прњавор 

(„Службени гласник oпштине Прњавор“, број: 15/17 

и 12/18) и члана 161. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Ску-  
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пштина општине Прњавор, на 22. сједници одржаној 

26.12.2018. године, донијела  је 

 
О Д Л У К У 

О ПОДРУЧЈУ, НАЧИНУ, ЗООХИГИЈЕНСКИМ 

УСЛОВИМА ДРЖАЊА И ПРОМЕТУ ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом oдлукoм одређује се подручје, начин 

држања, зоохигијенски услови, држања домаћих 

животиња, те промет домаћих животиња на подручју 

општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

Одредбе ове Одлуке примјењују се на по- 

дручје, начин и зоохигијенске услове држања: 

копитара, говеда (све врсте у оквиру потпородице 

Bovinae), свиња, оваца, коза, живине, кунића и пчела 

(гајене животиње) у узгоју намијењене за привредно 

искоришћавање и коришћење, као и за властите 

потребе. 

 
Члан 3. 

(1) Објекат за узгој главних врста гајених 

животиња jeстe чврсти oбjeкaт или скуп oбjeкaтa 

изграђен у складу са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу, кojи сe кoристe у сврху смје- 

штаја, узгoja, исхрaнe, спрoвoђeњa зooтeхничких 

захвата, мјера и других узгojних пoступaкa, oсим 

oбjeкaтa и oпрeмe зa узгoj и држaњe пчeлa. 

(2) Гајење пчела врши се у кошницама на 

пчелињаку са покретним и непокретним саћем. 

(3) Пчелињак је скуп пчелињих заједница 

које су смјештене на слободном простору, односно у 

посебној стабилној или монтажној кућици, а може 

бити и уграђен у возило за превоз. Пчелињак може 

бити стационирани и покретни. 

 
Члан 4. 

(1) Обавезни пратећи објекти уз стајски 

објекат за гајење животиња су: бетонске писте за 

одлагање чврстог стајњака-ђубриште, испусти за 

стоку и објекти за складиштење осоке-осочара 

(изузев живинарника-пилићарника) те септичке јаме 

за објекте са измузиштима и санитарним чвором и 

сл. 

(2) Ђубриште јесте непропусно надземно 

или полунадземно/полуукопано складиште за чврсти 

стајњак, чисти или мијешани са сламом или 

остацима од хране, са обавезно уграђеним одводним 

системом за пријем течности као што су: оцједне 

течности из стаје и стајњака (осока), атмосферских 

вода са ђубришта (киша).  

(3) Септичка јама за потребе еконоског 

објекта за гајене животиње јесте чврсто грађено и 

водонепропусно подземно складиште за техничке 

воде настале прањем и дезинфекцијом објеката, као 

и за санитарне воде. 

(4) Осочара (осочна јама) јесте водоне- 

пропусно надземно складиште за осоку, текуће 

дијелове отпадних вода из стаје са испуста за стоку, 

која има опрему за пуњење и пражњење осоке и 

опремљена је хомогенизационом опремом у сврху 

манипулације са течним стајњаком. 
 

II ПОДРУЧЈE ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

    И ПЧЕЛА 
 

Члан 5. 

      На подручју општине Прњавор дозвољено је 

држање копитара, говеда (све врсте у оквиру 

потпородице Bovinae), свиња, оваца, коза, живине, 

кунића и пчела у свим насељеним мјестима осим на 

подручју које је дефинисано чланом 6. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 

(1) На подручју општине Прњавор није 

дозвољено држати и узгајати животиње из члана 5. 

ове Одлуке унутар границе која почиње од моста на 

ријеци Вијака у улици Боже Татаревића и иде 

низводно ријеком Вијаком до мјеста гдје се у ријеку 

Вијаку улива поток Радуловац одакле наставља 

узводно потоком Радуловац до мјеста гдје пут 

Прњавор – Шибовска пресијеца поток (градски 

стадион), стим да обухвата извориште ,,Добра водаˮ 

односно крај улице Владе Винчића, затим обухвата 

простор око Ловачког дома и улицу Милоша 

Обилића, у ширини од 100 метара са обе стране 

улице након чега се линија обухвата ломи и у правцу 

југа враћа улицом Владе Винчића према граду стим 

да са десне стране улице у односу на њену осу 

обухвата простор у ширини од 200 метара, затим 

обухвата Повеличку улицу и улицу Славка Јењића у 

ширини од 200 метара са десне стране гледано према 

улици Рајка Малешевића, одакле граница обухвата 

иде према сјеверу обухвата улицу Рајка Малешевића 

у ширини од 150 метара од осе улице са десне стране 

гледано према Маћином Брду све до скретања у 

Коњуховце након чега се линија полукружно окреће 

око осе улице и у правцу југа истом улицом враћа 

према граду стим да обухвата простор у ширини од 

150 метара од осе улице са лијеве стране 

обухватајући цјелокупно насеље запад у ширини од 

100 метара од осе Јефимијине улице са јужне стране 

и ОШ „Никола Тесла“, гдје се граница ломи и скреће 

у правцу запада обухватајући улицу Војводе 

Синђелића у ширини од 100 метара од осе улице са 

десне стране гледано према насељу ,,Слатина”, 

обухватајући горњу-сјеверну страну улице Десанке 

Максимовић и Николе Тесле идући у правцу потока 

Слатина затим граница ломи и иде јужно тј. 

низводно поменутим потоком до погона „Градип“ 

гдје граница прелази поток на десну страну и 

обухвата улице Василија Острошког у ширини од 

100 метара гледано од осе улице са десне стране из 

правца града према западу до краја улице одакле 

граница креће у правцу југа обухватајући цјело- 

купну улицу Сердар Јола Пилетића у ширини од 100 

метара од осе улице гледано са десне стране улице у 

правцу према магистралном путу М 16.1 Клашнице-

Дервента, затим граница иде магистралним путем 
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према истоку испод бензинске пумпе ,,Душанић-

Ратковац” након чега иста иде низводно лијевом 

обалом корита ријеке Лишње до водног тока поред 

пословног објекта ,,Енмон” те на ушћу истог у ријеку 

Лишњу правом линијом иде према југу обухватајући 

појас у ширини од 100 метара од осе Бањалучке 

улице све до трасе ауто-пута Бања Лука-Добој 

гледано у смјеру ,,Радуњевца”, затим се линија 

спушта трасом ауто-пута до укрштања са улицом 

Живојина Прерадовића код ,,старе клаонице” 

обухватајући улицу Живојина Прерадовића у шири- 

ни од по 100 метара са десне стране улице гледано 

према сјеверу, гдје се граница изнад куглане ,,Ма- 

ркус” ломи и скреће у правцу истока обухватајући 

индустријску зону гдје су смјештени производни 

објекти „Топлинг“ и „Санино“ у ширини од 100 

метара испод ових објеката затим обухвата улицу 

Војводе Степе Степановића у ширини од 100 метара 

од осе улице са западне стране након чега се на крају 

улице граница полукружно око осе улице окреће и 

иде до раскрснице са улицом Бранка Радичевића 

обухватајући простор у ширини од 100 метара од осе 

улице са источне стране до улице Мирка Бијелића 

гдје зона даље иде према истоку и обухвата ширину 

од 100 м од осе ове улице и то са јужне стране 

укључујући и улицу 14. СБНОУБ (до моста на 

неименованом водном току у ширини од 100 метара 

са обе стране улице) све до раскрснице са улицом 

Војводе Мишића гдје зона скреће према југу и 

обухвата ширину од 100 метара за западне стране 

улице након чега се линија полукружно ротира на 

мосту у овој улици на неименованом водном току и 

иде према сјеверу обухватајући источну страну 

улице до раскрснице са улицом Мирка Бијелића 

одакле зона у правцу истока скреће према 

,,Млинпек-у”, затим испод ТЦ ,,Металекс” на 

удаљености од 100 метара од ових објеката и иде све 

до ријеке Вијаке и даље лијевом обалом ријеке до 

моста на магистралном путу М 16.1, одакле се 

граница протеже до раскрснице са регионалним 

путем Р474-3 након чега граница скреће према 

сјеверу у улицу Боже Татаревића до моста на ријеци 

Вијаци одакле и почиње граница.  

(2) Граница описана у ставу 1. овог члана 

приказана је на прегледној карти која је саставни дио 

ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Одредба члана 6. ове Одлуке не примјењује 

се на правна лица, предузетнике и физичка лица која 

у вршењу своје редовне дјелатности користе жи- 

вотиње или којима је предмет пословања промет 

животиња (ветеринарске службе, клаонице, сточне 

пијаце и слично). 

 

Члан 8. 

(1) У подручју гдје је дозвољен узгој 

домаћих животиња минимално растојање између 

стамбеног објекта и нових објеката зa глaвнe врстe 

гajeних живoтињa односно економског oбjeкта или 

скупа oбjeкaтa (у даљем тексту економски објекти за 

смјештај гајених животиња) зa смјештај копитара, 

говеда (све врсте у оквиру потпородице Bovinae),  

свиња, оваца, коза износи минимално 15 метара. 

(2) Минимално растојање између еконо- 

мских објеката за смјештај гајених животиња и ста- 

мбених зграда за колективно становање и пословних 

објеката мора бити најмање 15 метара.  

(3) Минимална удаљеност економских обје- 

ката за смјештај гајених животиња од сусједних 

парцела износи најмање 5 метара, с тим да улазно-

излазна страна објекта буде окренута супротно од 

најближе сусједне парцеле. 

(4) Минимално растојање између еконо- 

мских објеката за смјештај гајених животиња и 

објеката који служе за снабдијевање становништва 

водом за пиће (дубоко бушени бунари или каптирана 

изворишта) мора бити минимално 80 метара, с тим 

да економски објекат буде постављен на нижој коти. 

(5) Минимално растојање између еконо- 

мског објекта за смјештај гајених животиња и бу- 

нара, односно живог извора воде износи најмање 20 

метара, с тим да економски објекат буде поста- вљен 

на нижој коти.  

(6) Минимално растојање између еконо- 

мских објеката за смјештај гајених животиња и ста- 

лних водних токова мора бити минимално 50 метара. 

(7) У односу на друга извориша воде за 

водоснабдијевање становништва укључујући и 

акумулације, економски oбjeкти за смјештај гајених 

животиња морају бити смјештени изван зоне шире 

заштите која се дефинише у складу са Правилником 

о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљеживања зона санитарне заштите („Службени 

гласник РС“, број 76/16). 

 

Члан 9. 

(1) На парцели са нагибом терена од при- 

лазног пута наниже, у случају изградње нових 

економских објеката за смјештај гајених животиња, 

стамбени дио парцеле поставља се на највишој коти 

уз прилазни пут, с тим што најмања ширина при- 

ступног економског пута на парцели износи 3 метра, 

а дио парцеле за изградњу економских објеката за 

смјештај гајених животиња поставља се иза ста- 

мбеног дијела (наниже) и мора се одвојити посебном 

унутарњом оградом. 

(2) На парцели са нагибом терена према 

прилазном путу навише, у случају изградње нових 

економских објеката за смјештај гајених животиња, 

стамбени дио парцеле поставља се на највишој коти 

и мора се одвојити посебном унутарњом оградом, с 

тим да најмања ширина приступног пута износи 2,50 

метра, а економског 3 метра. 

(3) Парцела у сеоском насељу може се 

преграђивати у функционалне цјелине (стамбени 

дио, економски дио, економски приступ, стамбени 

приступ и окућница), унутрашњом оградом с тим да 

висина унутрашње ограде не може бити већа од 

висине спољне ограде. 

 

Члан 10. 

(1) Минимална удаљеност пчелињака од 

индивидуалних стамбених објеката, стамбених 

зграда, пословних просторија, објеката за стоку, 

јавних путева и туђих земљишта мора бити већа од 
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20 метара ваздушне линије, осим ако се ради о 

властитим објектима пчелара гдје ова удаљеност 

може бити и мања. 

(2) Минимална удаљеност пчелињака од 

предшколске или школске установе, интерната-дома 

и игралишта мора бити већа од 100 метара ваздушне 

линије, а излазна страна при смјештају пчелињака не 

смије бити окренута према стамбеним зградама, 

пословним просторијама, предшколским и школским 

установама и интернатима-домовима. 

(3) Минимална удаљеност пчелињака од 

произвођачких и прерађивачких погона и тури- 

стичких објеката током туристичке сезоне мора бити 

већа од 300 метара ваздушне линије. 

(4) Минимална удаљеност пчелињака од 

аутопута и жељезничке пруге мора бити већа од 50 

метара ваздушне линије, а излазна страна на 

кошници не смије бити окренута према аутопуту и 

жељезничкој прузи. 

 

III НАЧИН И ЗООХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ ДРЖА-  

    ЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

Члан 11. 

Домаће гајене животиње се могу држати у 

економским објектима за смјештај гајених животиња 

са системом узгоја: на дубокој простирци, на косом 

поду са нагибом од 4% до 10% и смјером пада ка 

крмном ходнику, боксу у објекту намијењеном за 

једну животињу или више њих који је величином 

прилагођен држаној врсти, пасмини и категорији 

животиња, спољном појединачном боксу са три 

затворене стране без регулисања климе-надстре- 

шнице, испусту, кавезу једноспратном или више- 

спратном, стабилном или покретном, за држање 

живине, у којој је омогућена исхрана, напајање, 

чишћење, одговарајуће провјетравање и по потреби 

сакупљање јаја и обогаћеном кавезу за држања 

живине за производњу конзумних јаја.  

 

Члан 12. 

(1) Економски објекат за смјештај гајених 

животиња положајем у простору, техничким и 

технолошким рјешењем мора обезбиједити ква- 

литетно животно окружење, добробит, заштиту од 

лоших климатских услова, максимум кретања, 

освјетљење и додатно вјештачко освјетљење по 

потреби, вентилацију и доток свјежег ваздуха, 

гријање у зависности од врсте гајене животиње 

(перад), опрему или отворе за умањење емисионог 

амонијака и неугодних мириса, могућност надзора и 

приступа гајеној животињи уз обезбјеђење довољних 

количина здравствено и хигијенски исправне хране и 

воде. 

(2) Економски објекти за смјештај гајених 

животиња морају се редовно чистити, дезинфиковати 

и минимално једном годишње кречити средствима на 

бази вапна. 

(3) У економским објектима за гајење 

копитара, говеда (све врсте у оквиру потпородице 

Bovinae), свиња, оваца и коза обавезно је обезби- 

једити крмни ходник, крмни сто, јасле, односно 

површину за приметање хранива, доток воде, као и 

решеткасти под који омогућава пропадање балеге и 

мокраће у канале за изђубравање.  

 

Члан 13. 

(1) Живина се осим у намјенским стајским 

објектима (живинарницима-пилићарницима) може 

држати и у помоћним објектима или просторијама, 

као и у двориштима индивидуалне стамбене изгра- 

дње, у ограђеним просторима на отвореном у 

дворишту под условом да је овај простор ограђен на 

такав начин да се спречава неконтролисан излазак 

живине и уређен тако да се може хигијенски 

одржавати и чистити.  

(2) Помоћни објекти, просторије за држање 

пернате животиње морају бити удаљени најмање 5 

метара од стамбених објекта на истој парцели као и 

најмање 10 метара од објеката на сусједним 

парцелама, односно најмање 5 метара од границе 

сусједне парцеле. 

 

Члан 14. 

(1) Помоћни објекат или просторија, огра- 

ђени простор или кавез за држање кунића морају 

бити изграђени од чврстог материјала који се може 

лако чистити и дезинфиковати.  

(2) Објекат, просторија, или кавез за држање 

кунића мора бити удаљен најмање 5 метара од 

стамбеног објекта изграђеног на истој парцели, а 

најмање 10 метара од стамбеног објекта на сусједној 

парцели, односно најмање 5 метара од границе 

сусједне парцеле. 

 

Члан 15. 

(1) Складишни капацитети ђубришта, јаме и 

резервоари за складиштење чврстог и течног 

стајњака и осоке морају бити изграђени од чврстог 

водонепропусног материјала чија се запремина 

одређуе у односу на укупан број животиња, врсту и 

категорију гајених животиња, производњу отпадних 

вода и систем узгоја. 

(2) Дно ђубришта мора бити изграђено од 

бетонско челичне конструкције или другог водо- 

непропустног материјала у складу са правилима 

грађевинске струке, да има подужни нагиб у распону 

од 1,5% до 3%, према одводној јами. Подужно-

попречни нагиб на манипулационим површинама 

изводи се тако да осока, односно течни стајњак и 

контаминирана падавинска вода као и техничке воде 

из објекта отичу према збирном каналу или каналу 

који води до осочне јаме. 

(3) Осочна јама за пријем течних остатака из 

економских објеката за гајене животиње и ђубришта 

мора бити изграђена од водонепропусне бетонско 

челичне конструкције. 

(4) Резервоари и јаме за течни стајњак 

морају бити изграђени од водонепропусне бетонско 

челичне конструкције, опремљена справама за 

пражњење и хомогенизацију стајњака, односно да се 

обезбиједи хомогенизација другим начином.  

(5) Површине на којима се врши 

преузимање (утовар) као саставни дио резервоара и 

јама за течне материје израђују се као армирано 

бетонске водонепропусне површине у ширини и 
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дужини колосијека довољног за кретање транспо- 

ртних средстава која се користе за њихово преу- 

зимање.  

 

Члан 16. 

(1) Ђубришта, јаме и резервоари за скла- 

диштење чврстог и течног стајњака и осоке као и 

осочне јаме морају бити удаљене од других сусје- 

дних економских објеката на фарми најмање 5 

метара и редовно се морају празнити, а садржај 

превозити транспортним средствима која онемо- 

гућавају просипање и загађивање околине.  

(2) Ђубришта, јаме и резервоари за скла- 

диштење чврстог и течног стајњака и осоке и осочне 

јаме које служе за потребе економских објеката за 

гајене животиње морају бити удаљене и од свих 

других објеката на минималној удаљености као што 

је то наведено за економске објекте за смјештај 

гајених животиња које се наводе у члану 8., 13. и 14. 

ове Одлуке. 

(3) Садржајем ђубришта и осочних јама није 

дозвољено угрожавати јавне и сусједне површине на 

начин да се садржај из истих излијева или износи на 

те површине. 

(4) У случајевима ђубрења пољопривредних 

површина (осим пашњака и ливада) које се граниче 

са изграђеним грађевинским земљиштем обавезно је 

заоравање нађубрене површине одмах по извршеном 

ђубрењу, као и обавјештавање власника сусједне 

грађевинске парцеле најмање 24 часа прије почетка 

ђубрења. 

 

IV ПРОМЕТ ГАЈЕНИМ ЖИВОТИЊАМА НА СТО-  

    ЧНИМ ПИЈАЦАМА И ИЗЛАГАЊЕ НА ИЗЛО-  

    ЖБАМА 

 

Члан 17. 

(1) Промет гајених животиња на сточним 

пијацама и њихово излагање на изложбама, може се 

вршити само ако су исте означене на прописан 

начин, потичу из објекта или регистрованог имања, 

са пратећим идентификационим документом и 

увјерењем о здравственом стању животиње издатим 

од стране ветеринарске организације која је спровела 

Програм мјера или ветеринарског инспектора. 

(2) Превоз животиња врши се возилима која 

испуњавају техничке и хигијенске услове у складу са 

прописима о добробити животиња. 

(3) Квалитетно приплодне животиње могу се 

излагати на изложбама ако поред услова из става 1. 

овог члана, имају педигре за уматичену животињу, 

рјешење о упису у  регистар узгајивача квалитетно 

приплодне стоке. 

(4) Рјешење о одобрењу за одржавање 

изложби доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе на захтјев организатора. 

(5) Промет животиња на сточним пијацама 

као и њихово излагање на изложбама из ст. 1. и 3. 

овог члана врши се на зато предвиђеним просторима 

који испуњавају минимум техничких услова у складу 

са потребама и добробити животиња, као и на већ 

постојећим сточним пијацама у Прњавору, Хрва-  
ћанима и Кулашима. 

V НАДЗОР 

 

Члан 18. 

(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке 

врши комунална полиција, ветеринарска и пољопри- 

вредна инспекција.  

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ 

до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице 

ако поступи супротно одредбама члана 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16. и 17. ове Одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овога члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

(3) За прекршај из става 1. овога члана 

казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

(4) За прекршај из става 1. овога члана 

казниће се физичко лице новчаном казном у износу 

од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 Предмети започети прије ступања на снагу 

ове одлуке, окончаће се према одредбама одлуке 

која је повољнија за странку. 

 

Члан 21. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о условима и начину држања и узгоја 

домаћих животиња на подручју општине Прњавор 

(,,Службени гласник општине Прњавор”, број 9/06). 

 

Члан 22. 

 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 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Правилника о поступку јавног конкурса за распо- 

лагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор на 22. сједници одржаној дана  
26.12.2018. године, донијела је 
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   О Д Л У К У 

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

511/16) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као 

к.ч.бр.511/16 „Бара“ њива 3, у укупној површини од 

1400 м
2
, уписана у ПЛ број 29 к.о. Хрваћани, посјед 

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

по старом премјеру одговара к.ч.бр.550/13  „Бара“ 

њива, у укупној површини од 1400 м
2
, уписана у 

зк.ул.588 к.о. Хрваћани, власништво општине 

Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван урбаног 

подручја, по почетној продајној цијени од 1.814,50 

КМ, утврђеној на основу увјерења Пореске управе 

Подручни центар Бања Лука Подручна јединица 

Прњавор број 06/1.02/0811-455.12-100660/18 од 

05.12.2018. године. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

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

Нове банке а.д. Бања Лука. 

 

Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 

лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у дне- 

вном листу „Вечерње новости“ и на интернет 

страници општине, на начин одређен правилником, а 

истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 

општине. 

       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 

дбама наведеног правилника. 

 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене 

непокретности, с тим што тај износ не може бити 

нижи од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, 

тако да је у конкретном случају учесник лицитације 

дужан положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, комисија може приступити поступку 

продаје непокретности непосредном погодбом, под 

условом да цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одгова- 

рајући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 

 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани уго- 

вором, а најкасније у року од 7 дана од дана доста- 

вљања позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне 

цијене. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-181/18                             Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

500 
 

Чланом 39. став 1. и 2. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 97/16), члана 195. Закона о водама (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 

121/12 и 74/17), члана  37. став 2. тачка 5. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 161. став 2. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

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

сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела 

је  
 

ПРОГРАМ 

 о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2019. години 
 

1. УВОД 
 

Воде су добро од општег интереса, стога се 

овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу 

спречавања деградације вода, постизања одрживог 

кориштења вода, осигурања правичног приступа 
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водама, пружања заштите акватичних, полуаквати- 

чних и копнених екосистема, организовања одбране 

од поплава, као и предузимања осталих радњи везано 

за рационално и економично кориштење вода. 

Кориштење вода подразумијева и плаћање 

накнада за захватање површинских и подземних 

вода, а јединица за обрачун накнада је један метар 

кубни. Средства за обављање послова и задатака као 

и функционисање и одржавање некретнина и водних 

објеката од општег значаја, очување вриједности 

изграђених водних објеката и система, предузимање 

мјера јавног инвестирања и капитална изградња 

водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 

посебних водних накнада, прихода на основу закупа 

јавног водног добра, буџета Републике Српске, 

јединице локалне самоуправе и донација. 

 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 

Посебне водне накнаде представљају при- 

ход:  

а) Накнада за захватање и кориштење воде и 

то: за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење 

минералних вода за флаширање, кориштење воде за 

наводњавање, узгој рибе у рибогојилиштима и 

кавезима, употребе воде за индустријске и сличне 

процесе, употребе воде у домаћинству и за друге 

намјене за људску употребу,  

б) Накнаде за производњу електричне 

енергије, 

в) Накнада за заштиту вода и то: накнада 

које плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, 

накнада за узгој рибе, накнада за употребу 

вјештачких ђубрива,  

г) Накнада за вађење материјала из водотока, 

д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада 

за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 

шумског земљишта, накнада за заштиту од вода 

стамбених, пословних и других објеката. 

 

3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 
 

Чланом 195. став 1. Закона о водама 

(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да се приходи 

прикупљени од посебних водних накнада у износу од 

30 % у односу на укупно уплаћена новчана средства 

по овом основу уплаћују на рачун посебне намјене 

буџету јединице локалне самоуправе.  

Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 

121/12 и 74/17), прописано је да се ови приходи могу 

користити за стручно-техничке послове односно: 

израду привремених планова управљања водама, 

припрему планова управљања водама, спровођење 

праћења стања вода, успостављање и рад 

Информационог система, одржавање објеката у 

власништву јединица локалне самоуправе или 

трећих лица ако су од општег интереса, спровођење 

превентивних активности у сектору вода, трошкове 

рада и функционисања јавних предузећа за воде, 

трошкове изградње водних објеката и система и 

одржавање објеката у власништву Републике 

Српске, јединица локалне самоуправе или трећих 

лица, ако су ти објекти од општег интереса, развоју 

сектора кроз финансирање изградње водних објеката 

и система, побољшање техничких, материјалних 

кадровских и других капацитета. 

 

4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТА- 

ВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2019. ГОДИ- 

НУ 
 

Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада намјенски ће се користити за 

финансирање следећих активности: 

1) Изградња и завршетак радова на контраре- 

зервоару за водоснабдијевање становништва у МЗ 

Штрпци....................................................65.500,00 КМ. 

2) Помоћ Удружењу за очување и заштиту во- 

да ,,ВОДА ВИЈАЧАНКА” Доњи Вијача- 

ни...............................................................30.000,00КМ. 

3) Пројекат изградње водоводне мреже до 

Индустријске зоне ,,Вијакаˮ...................51.500,00 КМ.  

УКУПНО:..............................................147.000,00 КМ. 

Скупштина општине овлашћује Начелника 

Општине да нереализована средства предвиђена 

одређеном ставком из Програма може пренијети на 

друге ставке из Програма. 

  

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 

Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада намјенски ће се користити за 

финансирање активности које су предвиђене Зако- 

ном о водама и Програмом о начину коришћења 

новчаних средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2019. години. 

Наведена средства се уплаћују на посебан 

рачун 555-007-03215707-77, отворен код Нове банке 

а.д. Бијељина. 

Надзор и координацију над спровођењем 

овог Програма и намјенским трошењем новчаних 

средстава од посебних водних накнада вршиће 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопри- 

вреде Републике Српске и Одјељење за пољопри- 

вреду, водопривреду и шумарство. 

Овај Програм 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 37. Статута општине Прњавор 

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

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), 
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Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

26.12.2018. године, донијела је  
 

ПЛАН 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Улагања средстава која су усвојена у буџету 

општине ће се улагати на сљедећи начин: 

I – Изградња и реконструкција градских 

улица, путне, канализационе и водоводне мреже, 

школских и других објеката, јавне расвјете, и 

израда и ревизија пројектне документације                                                                                    

703.000,00 КМ 

- Реконструкција улице Вида Њежића, 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже у Пословној зони 

- Асфалтирање локалних путева на подручју 

општине Прњавор, 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже 

 - Санација друштвених домова, школских и 

других објеката, и 

 - Изградња, реконструкција јавне расвјете 
 

II – Помоћ пројектима за одржив повра- 

так 10.000,00 КМ 
 

III – ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУ- 

БЛИКЕ СРПСКЕ“ ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ, И ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће 

пројекте: 

- Изградњa кружног тока на Вијаци; 

- Реконструкција локалних путева који се 

користе за транспорт материјала за изградњу ауто- 

пута; 

- Реконструкција регионалног пута Р-474 

који пролази кроз градско подручје (улице Боже 

Татаревића, Милоша Кондића и Београдска); 

- Изградња канализације слива потока Ра- 

дловац; 

- Изградња система видеонадзора на по- 

дручју насељеног мјеста Прњавор; 

- Изградња јавне расвјете уз Магистралну 

пут М16.1 и регионалне путеве Р474 и Р476; 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже. 
 

IV – План ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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На основу члана 32. став 2. Закона о јавним  
путевима („Службени гласник Републике Српске”, 

број 89/13), а у вези са чланом 20. став 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 15. ст. 1. и 2. Одлуке о управљању, 

грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 

локалних и некатегорисних путева, улица у насељу и 

путних објеката на њима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 33/15), члана 161. и члана 

201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Прњавор, на сједници одржаној 26.12.2018. године, 

донијела је 

 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

 Програмом одржавања локалне путне мреже 

предвиђени су сљедећи радови: 

* текуће одржавање локалне путне мреже 

(набавка, превоз и уградња посипног материјала и 

машинско равнање локалних путева и градских 

улица са макадамским застором, 

* ископ и чишћење одводних канала и 

широки откопи, 

* санација оштећења на локалним путевима 

са асфалтним застором, 

 * набавка грађевинског материјала за 

изградњу пропуста, мостова и других објеката, 

* одржавање саобраћајне сигнализације. 

 

Текуће одржавање локалне путне мреже 

 I - Програмом одржавања локалне путне 

мреже за 2019. годину, за набавку, превоз и уградњу 

7.000 m
3
 посипног материјала за санацију оштећења 

на локалној путној мрежи на подручју општине 

Прњавор, планирана су средства у износу од 

139.000,00 КМ.  

 II - Планом утрошка новчаних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена за шуме 

за 2019. годину, за текуће одржавање путева на 

руралним подручјима са којих потичу дрвни 

сортименти, за набавку, превоз и уградњу 3.000 m
3
 

посипног материјала, планирана су средства у 

износу од 50.000,00 КМ. 

За санацију оштећења на локалним путе- 

вима првог реда и градским улицама са макадамским 

застором, као и интрвентну санацију оштећења на пу- 

тевима нсталих усљед временских непогода планира- 

но је 3.500 m
3
 посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 
број 

 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

Асфалт 
дужина 
у km 

Макадам 
дужина 
у km 

Укупна 
дужина 
у km 

Планирана 
количина 
у m

3
 

 
1. 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – 
Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини 
(граница са општином Станари) 

7,90 0,00 7,90 0,00 
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2. 
Пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови 
(Бакула) – Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа 
(граница са општи- ном Дервента) 

15,00 0,00 15,00 0,00 

3. 
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – 
Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница 
са општином Челинац) 

15,20 0,00 15,20 0,00 

4. 
Пут од краја улице Рајка Малешевића -Маћино Брдо 
– Грабик Илова – Царевац – Срђевићи (граница са 
општином Србац) 

7,63 3,07 10,70 150 

5. 
Пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – 
Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим 
Смртићима 

7,36 9,44 16,80 250 

6. 

Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 
Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у 
Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р 
476 у Д. Вијачанима 

5,65 5,75 11,40 130 

7. 
Пут од регионалног пута Р 476 Доњим Вијачанима 
(Качаре) – центар Шаринаца – центар Вршана – 
Црквена до локалног пута I–3 

7,30 3,60 10,90 150 

8. 
Пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – Горња 
Мравица – Брезик (Лучић) до локалног пута I–7 

5,95 2,55 8,5 120 

9. 
Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима –бања 
Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани 
Горњи (граница са општином Челинац) 

7,20 8,20 15,40 300 

10. 

Пут од регионалног пута Р 476 у Дрено- ви – 
Вуковићи – Сабањска Ријека – Јотића Луке – мост у 
Горњим Вијача- нима на граници са општином 
Челинац 

6,40 4,8 11,20 130 

11. 
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – 
Орашје центар – Ново Село – Просјек – Кољани 
(граница са општином Лакташи) 

4,70 7,10 11,80 180 

12. 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини 
Лишња – Жаковац – Млинци – Срповци – Разбој 
(граница са  општином Србац) 

1,928 4,572 6,50 150 

13. 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима – 
центар Лишње – до раскрснице за Гусак (ресторан 
„Авантура“) 

2,50 0,00 2,50 0,00 

14. 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња 
– Мрачај – Отпочиваљка – Илићани (граница са 
општином Србац) 

0,833 9,167 10,00 200 

15. 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – Чорле 
центар – Парамије (споменик) 

3,40 0,00 3,40 0,00 

16. 
Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу – дом у 
Бабановцима – „Криж“ – до регионалног пута Р 474 
у улици Боже Татаревића 

2,90 0,80 3,70 40 

17. 
Пут од локалног пута I–2 у Шерег Ило- ви – Шерег 
Илова – Печенег Илова центар до локалног пута I–5 у 
Печенег Илови 

4,00 0,00 4,00 0,00 

18. 
Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима 
(Качаре) – Тубаци до границе општине Челинац 
(бензинска пумпа) 

1,985 5,835 7,60 120 

19. 
Пут од локалног пута I–3 (раскрсница према 
Кокорима) – Чивчије – Бранешци (граница са 
општином Челинац) 

2,50 1,10 3,60 80 

20. 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Палачковцима – 
Видићи – Благојевићи до локалног пута I–2 

4,40 0,00 4,40 0,00 

21. 
Пут од краја улице Живојина Прерадовића – Цер – 
Дебељачко Брдо – Јанковићи раскрсница Гаврићи до 
регионалног пута Р 476 у Дренови 

5,20 2,60 7,80 100 

22. 
Пут од локалног пута I–11 у центру Орашја – Ријека 
до локалног пута I–14 у Отпочиваљци 

0,60 2,80 3,40 100 

23. Градске улице 30,00 12,90 42,90 300 

 
За интервентну санацију оштећења на путевима 
насталих усљед врененских непогода и слично 

   1.000 

 УКУПНО 150,536 84,284 234,60 3.500 

За санацију оштећења на локалним путевима 

другог реда, трећег реда и некатегорисане путеве у 

мјесним заједницама планирано је 6.500 m
3
 посипног 

материјала, а додјела ће се вршити у процентуалном 

износу од укупне путне мреже на подручју мјесне 

заједнице у односу на укупну путну мрежу на 
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подручју  општине која је садржана у Одлуци о 

разврставању локалних путева и улица на подручју 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 32/15), како слиједи: 
 

Ред. 

брoj 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Планирано %

 

1. Бабановци 0,0083159 

2. Велика Илова 0,067176882 

3. Вршани 0,029885267 

4. Гаљиповци 0,005847117 

5. Горња Мравица 0,034692896 

6. Горњи Вијачани 0,017671288 

7. Грабик Илова 0,030794818 

8. Гусак 0,034433025 

9. Доњи Мравица 0,012603786 

10. Доња Вијачани 0,051584569 

11. Доњи Гаљиповци 0,024986682 

12. Дренова 0,018450904 

13. Кокори 0,06756669 

14. Коњуховци 0,016371929 

15. Кремна 0,023388469 

16. Лишња 0,022608854 

17. Маћино Брдо 0,005847117 

18. Насеобина Лишња 0,025337509 

19. Околица 0,006626733 

20. Орашје 0,036447032 

21. Отпочиваљка - Мрачај 0,020140071 

22. Палачковци 0,027065657 

23. Печенег Илова 0,031574434 

24. Поповићи 0,051974377 

25. Поточани 0,041449565 

26. Присоје 0,021569366 

27. Смртићи 0,050155273 

28. Хрваћани 0,020919687 

29. Црквена 0,02559738 

30. Чорле 0,015202505 

31. Шаринци 0,031184626 

32. Шибовска 0,043658476 

33. Штрпци 0,078871117 

 

За набавку посипног материјала за одржа- 

вање локалне путне мреже   планирано је  укупно 

88.000,00 КМ. 

За превоз посипног материјал планирано је 

97.000,00 КМ. 

За уградњу посипног материјала на лока- 

лним путевима првог реда планирано је 4.000,00 
КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног 

материјала планирано је укупно 189.000,00 КМ. 

Поред набавке, превоза и уградње посипног 

материјала планирани су и радови на машинском 

равнању путева (грејдер). 

За ове радове планирано је 9.000,00 КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног 

материјала и грејдер за текуће одржавање локалне 

путне мреже, Програмом одржавања локалне путне 

мреже за 2019. годину и Планом утрошка новчаних 

средстава која потичу од прихода од посебних на- 

мјена за шуме, за текуће одржавање путева на 

руралним подручјима са којих потичу дрвни со- 

ртименти, планирано је укупно 198.000,00 КМ. 

 
Ископ и чишћење одводних канала и широ- 

ки откопи 

Радови на ископу и чишћењу канала 

планирани су  поред локалних путева првог реда, 

другог и трећег реда на асфалтираним и мака- 

дамским дионицама, гдје је дошло до одрона земље 

у канале или гдје су усљед оштећења банкина канали 

затворени, што узрокује појаву мрежастих пукотина 

на асфалту и других деформација (клизишта, 

шкољкастих оштећења трупа пута и других оште- 

ћења). Такође су планирани радови широког откопа 

на мјестима гдје се планирају проширења пута. 

На локалним путевима првог приоритета 

извршиће се радови на ископу и чишћењу канала од 

35% дефинисаног износа, а на локалним путевиима 

другог и трећег реда извршиће се радови на ископу и 

чишћењу канала од 65% дефинисаног износа. 

За ове радове планирана су средства у 

износу од 50.000,00 КМ. 

 
Санација оштећења на локалним путевима 

са асфалтним застором 

Санација денивелисаног коловоза и ударних 

рупа, као и других оштећења на локалним путевима 

са асфалтним застором планирана је на путевима 

првог реда, другог реда и трећег реда  по потреби, а 

приоритетно на путевима првог реда.  

За санацију денивелисаног коловоза и уда- 

рних рупа, као и других оштећења коловоза на 

локалним путевима са асфалтним застором пла- 

нирана су средства у износу од 30.000,00 КМ. 

 
Набавка грађевинског материјала за изгра- 

дњу пропуста, мостова и других објеката  

Набавка грађевинског материјала планирана 

је за додјелу мјесним заједницама или групи грађана 

гдје су мјештани заинтересовани извршити реко- 

нструкцију оштећених или изградњу нових про- 

пуста, санацију мостова на локалним и некатего- 

рисаним путевима (даска, дрвена грађа, цемент, 

арматурне мреже, бетонско жељезо, шљунак и бето- 

нске цијеви), као и набавка грађевинског материјала 

за помоћ у изградњи или адаптацији других објеката 

(цријеп, летва, кровни лим, блок, цигла, креч и други 

материјал потребан за изградњу или адаптацију 

објеката). 

За набавку грађевинског материјала за 

изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи или 

адаптацији других објеката планирана су средства у 

износу од 15.000,00 КМ.  

 
Саобраћајна сигнализација 

 За одржавање вертикалне саобраћајне сигна- 

лизације на локалној путној мрежи (набавка нових, 

замјена оштећених и уништених саобраћајних 

знакова и др) планирана су средства у износу  од 

5.000,00 КМ. 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња посипног 

материјала и грејдер) 
198.000,00 КМ 

Трошкови ископа и чишћења канала и широки откопи 50.000,00 КМ 

Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним застором  30.000,00 КМ 

Трошкови набавке грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у 

изградњи и адаптацији других објеката 
15.000,00 КМ 

Трошкови саобраћајне сигнализације                                           5.000,00 КМ 

УКУПНО:  298.000,00 КМ 

Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 

расписаног на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

39/14). 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-184/18                              Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 
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На основу члана 18. тачка 2. подтачка 2. и 

члана 20. тачка 7. и 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 2. став 2. и члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), члана 14. Одлуке о упра- 

вљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и 

заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у 

насељу и путних објеката на њима („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 33/15), чланова 161. 

и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор, на сједници одржаној 26.12.2018. 

године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ 

ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПО- 

ТРОШЊЕ - РЕДОВНИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 
 

а) Улице и тргови 

 Улице прве зоне: 

Ул. Светог Саве 6.860 m
2
 

Ул. Стевана Немање 4.203 m
2
 

Ул. Цара Лазара 2.250 m
2
 

Ул. Бранка Ћопића 1.785 m
2
 

Ул. Вида Њежића 550 m
2
 

Ул. Вељка Миланковића 4.500 m
2
 

Ул. Живојина Прерадовића    600 m
2
 

Ул. Лазе Лазаревића 3.460 m
2
 

Ул. Ђуре Јакшића 1.232 m
2
 

Ул. Војводе Степе 2.430 m
2
 

Ул. Новака Пивашевића 3.386 m
2
 

Ул. Раде Врањешевић 2.250 m
2
 

Ул. Хиландарска    980 m
2
 

Ул. Милана Наградића    405 m
2
 

Ул. Београдска  7.975 m
2
 

Ул. Карађорђева 3.545 m
2
 

Ул. Војводе Бојовића 3.150 m
2
 

Ул. Савка Јењића 1.188 m
2
 

Ул. Алексе Малића 3.500 m
2
 

Ул. Илије Малића 3.520 m
2
 

Ул. Алексе Шантића 1.152 m
2
 

Ул. Првомајска    975 m
2
 

Ул. Његошева 2.500 m
2
 

Ул. Цвјетка Поповића    755 m
2
 

Простор око стамбене зграде у 

парку 

1.500 m
2
 

Простор између стамбеног ни- 

за, хотела и тржнице 

3.750 m
2
 

Трг српских бораца 1.500 m
2
 

Занатски центар I 3.450 m
2
 

Занатски центар  II 6.860 m
2
 

У К У П Н О: 80.211 m
2
 

 

Улице прве зоне ужег дијела града, чије 

чишћење се врши сваки радни дан, су површине 

16.711 m
2
, што на мјесечном нивоу износу 367.642 

m
2
, а на годишњем 4.411.704 m

2
. 

Остале улице прве зоне, чије чишћење се 

врши шест пута мјесечно, су површине 63.500 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 381.000 m
2
, а на 

годишњем 4.572.000 m
2
. 

Површине ужег дијела града, чије чишћење 

се врши у дане викенда, су површине 18.487 m
2
, што 

на мјесечном нивоу износи 147.896 m
2
, а на годи- 

шњем 1.774.752 m
2
. 

 

 Улице друге зоне: 

Ул. Вида Њежића 3.987 m
2
 

Ул. Бањалучка 1.080 m
2
 

Ул. Јована Дучића 2.934 m
2
 

Ул. Живојина Прерадовића 4.250 m
2
 

Ул. Милоша Кондића 4.080 m
2
 

Ул. Боже Татаревића 6.825 m
2
 

Ул. Цара Душана 1.900 m
2
 

Ул. Војводе Мишића 4.900 m
2
 

Ул. Бранка Радичевића 2.500 m
2
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Ул. Милоша Тодића 1.193 m
2
 

Ул. Краља Петра I 2.850 m
2
  

Ул. Крајишка 549 m
2
 

Ул. Владе Винчића 6.064 m
2
 

Ул. Повеличка 200 m
2
 

Ул. Владике Платона 3.070 m
2
 

Ул. Станка Вукашиновића 3.090 m
2
 

Насеље Војводе Путника 2.345 m
2
 

Ул. Михајла Пупина 1.000 m
2
 

Ул. Новосадска 345 m
2
 

Ул. Магистрални пут - ламела 600 m
2
 

Ул. Рајка Малешевића 5.650 m
2
 

Ул. Војводе Синђелића 2.910 m
2
 

Ул. Будисавска 3.025 m
2
 

Ул. Јефимијина 3.070 m
2
 

Ул. Јове Јовановића Змаја 3.080 m
2
 

У К У П Н О: 71.497 m
2
 

  
Улице друге зоне, чије чишћење се врши три 

пута мјесечно, су укупне површине 71.497 m
2
, што 

на мјесечном нивоу износи 214.491 m
2
, а на 

годишњем 2.573.892 m
2
. 

  
Улице треће зоне: 

Ул. Мирка Бијелића 3.800 m
2
 

Ул. 14. СБНОУБ 200 m
2
 

Ул. Петра Кочића 450 m
2
 

Ул. Стевана Симића 780 m
2
 

Ул. Милоша Обилића 510 m
2
 

Ул. Гаврила Принципа 1.200 m
2
 

Ул. Саве Ковачевића 776 m
2
 

Ул. Николаја Велимировића 1.200 m
2
 

Ул. Скендера Куленовића 1.500 m
2
 

Ул. Вука Караџића 3.576 m
2
 

Ул. Стевана Мокрањца 2.200 m
2
 

Ул. Проте Матије Ненадовића 1.300 m
2
 

Ул. Милана Тепића 3.400 m
2
 

Ул. Арсенија Чарнојевића  3.690 m
2
 

Ул. Болеславиечка  5.300 m
2
 

Ул. Борачка 600 m
2 

Ул. Царице Јелене 830 m
2
 

Ул. Десанке Максимовић 1.440 m
2
 

Ул. Мајке Југовића 250 m
2
 

Ул. Мотајичког батаљона 2.570 m
2
 

Ул. Николе Тесле 2.800 m
2
 

Ул. Проте Мирка Обрадовића 1.720 m
2
 

Ул. Патријарха Павла 400 m
2
 

Ул. Руска 824 m
2
 

Ул. Солунска 960 m
2
 

Ул. Иве Андрића 1.328 m
2
 

Ул. Душка Трифуновића 3.750 m
2
 

Ул. Ј. Стерије Поповића 7.250 m
2 

У К У П Н О: 56.604 m
2
 

  
Улице треће зоне, чије чишћење се врши три 

пута мјесечно, су укупне површине 56.604 m
2
, што 

на мјесечном нивоу износи 169.812 m
2
, а на 

годишњем 2.037.744 m
2
. 

 б) Зелене  површине 

Парк код спортске дворане „Слога“ 6.677 m
2
 

Зелена површина код градске бензи- 
нске пумпе 

30 m
2
 

Спомен - парк Народних хероја 83 m
2
 

Зелена површина код угловнице I 91 m
2
 

Двије површине на излазу из града  50 m
2
 

Зелена површина код Занатског центра I 200 m
2
 

Зелена површина код Нове банке 101 m
2
 

Зелена површина преко пута старог 
хотела 

100 m
2
 

Зелена површина код старе зграде 
општине 

72 m
2
 

Парк код Дома културе  4.360 m
2
 

Зелена површина код „Моје апотеке“ 61 m
2
 

Зелана површина код Гимназије 834 m
2
 

Зелени троугао у ул. Милоша Кондића 450 m
2
 

Зелена површина код хотела и угло- 
внице II 

850 m
2
 

Зелена површина код зграде суда 254 m
2
 

Зелена површина у ул. Савка Јењића 191 m
2
 

Зелена површина у ул. Јована Дучића 700 m
2
 

Зелена површина у ул. Вељкa Мила- 
нковића 

150 m
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 
С-58 

400 m
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 
С-46 

450 m
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 
С-53 

300 m
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 
„Солидарка“ 

400 m
2
 

Зелена површина код Трга српских 
бораца 

200 m
2
 

Зелена површина испред бијеле зграде 450 m
2
 

Зелена површина у Београдској улици 400 m
2
 

Зелене површине и стазе у СРЦ „Борик“  5000 m
2 

У К У П Н О: 22.854 m
2
 

 

Зелене површине ужег дијела града, чије 

чишћење се врши два пута седмично, су површине 

8.148 m
2
, што на мјесечном нивоу износи 65.184  m

2
, 

а на годишњем 782.208 m
2
. 

Остале зелене површине, чије чишћење се 

врши два пута мјесечно, су површине 14.706 m
2
, што 

на мјесечном нивоу износи 29.412 m
2
, а на 

годишњем 352.944 m
2
. 

 в) Кошење зелених површина са одвозом 

прикупљене траве 

- кошење зелених површина, чије кошење се 

врши пет пута годишње, су површине 17.854 m
2
, што 

на годишњем нивоу укупно износи 89.270 m
2
, и 

- кошење траве око улица и тротоара, чије 

кошење се врши шест пута годишње, су површине 

21.565 m
2
, што на годишњем нивоу укупно износи 

129.390 m
2
. 

г) Шишање живих ограда са одвозом 

прикупљеног отпада 

- шишање живих ограда, чије шишање се 

врши три пута годишње, су површине 819 m
2
, што 

на годишњем нивоу укупно износи 2.457 m
2
. 

д) Прање улица  

- прање улица ужег дијела града по указаној  
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потреби 17.500 m
2
 годишње. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА, КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА, 

ШИШАЊЕ ЖИВИХ ОГРАДА И ПРАЊЕ УЛИЦА 

ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ 

 

- чишћење улица прве зоне са одвозом прикупље- 

ног отпада                                80.211 m
2
 

- чишћење улица друге зоне са одвозом прикупље- 

ног отпада                                71.497 m
2
 

- чишћење улица треће зоне са одвозом прикупље- 

ног отпада                                56.604 m
2
 

- чишћење зелених површина са одвозом прикупље- 

ног отпада                                  22.854 m
2
 

- кошење зелених површина са одвозом покошене 

траве                    39.419 m
2
 

- одржавање живих ограда (живица) са одвозом 

прикупљеног отпада                                    819 m
2
 

- прање улица и тротоара       17.500 m
2
 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА    140.000,00 КM 

 

НАПОМЕНА: Количине и површине, те 

динамика обављања редовних комуналних послова 

биће одређена издавањем седмичног налога за 

уговорене услуге, по наведеним приоритетима, од 

стране надлежног одјељења. 

На овај начин обим и динамика послова се 

одређује у складу са расположивим буџетским 

средствима за ове намјене по приоритетима, који су 

дефинисани постојећим градским зонама. 

 

II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 

За зимско одржавање градских улица, 

тргова, тротоара, паркинг - простора, парковских 

стаза и локалних путева за 2019. годину планирана 

су средства за чишћење снијега и посипање ризле и 

соли, према сљедећим површинама и дужинама: 

- чишћење трга и тротоара       15.730 m
2
 

- чишћење снијега по парковима - стазе   1.100 m
2
 

- чишћење снијега по паркинг-просторима  6.830 m
2
 

- посипање соли и ризле по парковима-стазе 1.100 m
2
 

- посипање соли и ризле по тротоарима    13.530 m
2
 

- посипање соли и ризле по паркинг просторима

                       6.830 m
2
 

- чишћење и разгртање снијега са градских улица

                          38 km 

- посипање соли и ризле на градским улицама 30 km 

- чишћење снијега са асфалтних путева         158 km 

- чишћење снијега са макадамских путева      66 km 

- посипање соли и ризле на асфалтним путевима 

                         158 km 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 200.000,00 КM 

 
НАПОМЕНА:  

Приоритети, обим и врсте радова на зи- 

мском одржавању градских површина и локалних 

путева одређиваће се издавањем налога за уговорене 

услуге од стране надлежног одјељења по указаној 

потреби у току зимског периода. 

III – ТРОШКОВИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКА- 

ЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 

 

 За комплетно обиљежавање хоризонталне 

сигнализације у граду и за замјену дотрајале 

вертикалне сигнализације и постављање нове, у скла- 

ду са Законом о основима безбједности саобраћаја 

на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и Правилника о 

саобраћајним знаковима и сигнализацији на путе- 

вима, начину обиљежавања радова и препрека на 

путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје 

овлашћено лице („Службени гласник Републике 

Српске“, број 19/07 и 74/07) и одржавање семафора. 

УКУПНО СУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 15.000,00 КМ.               

 

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКО- 

ВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

За одржавање јавне расвјете у граду и 

мјесним заједницама са надзором предвиђена су 

средства у износу 25.000,00 КМ. 

За трошкове електричне енергије јавне 

расвјете у граду и мјесним заједницама предвиђена 

су средства у износу од 160.000,00 КМ. 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА    185.000,00 КМ. 

 

V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 

 

- Уређење града за празничне дане (међу- 

народна и православна Нова година и божићни 

празници). 

- Декоративни материјал: новогодишње 

јелке и расвјетни украси. 

- Радови на постављању и уклањању 

декоративног материјала и јелки. 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА       5.000,00 КМ. 

 

VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА АСФА- 

ЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И ТРГОВА 

 

За санацију градских улица са асфалтним 

застором (крпање ударних рупа 850 m
2
) 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА      18.000,00 КМ. 

 

VII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО 

НАРУЏБИ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

             
- остали комунални послови по наруџби 

(чишћeрње ризле са градских улица послије зимског 

пeриода, уређење парковских површина послије 

зимског периода са прољећним орезивањем ниског 

украсног растиња, сјечење-крчидба растиња са 

зараслих јавних површина, одвоз мањих дивљих 

депонија смећа, уклањање лешина, уклањање и 

одвоз грана и дрвећа послије невремена и др), 

планирано: 10.000,00 КМ, 

- машинско чишћење сливника на градским 

улицама, планирано: 3.350,00 КМ,  

- санација оштећених сливника и шахтова на 

улицама, планирано: 3.000,00 КМ,                  

- уређење зелених површина: набавка, садња  
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и одржавање садница на подручју града, одржавање 

градских дрвореда и уклањање стабала са јавних 

површина оштећених олујним невременом са потре- 

бном механизацијом, планирано: 25.000,00 КМ, 

- одржавање јавних водних објеката, плани- 

рано: 2.650,00 КМ,    

- трошкови за услуге по записницима кому- 

налне полиције и рјешењима инспекције, планирано: 

1.000,00 КМ, 

- остали грађевинско-комунални послови и 

услуге по наруџби, захтјевима странака и указаним 

потребама, планирано: 10.000,00 КМ 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТАВА     55.000,00 КМ. 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

1 

Чишћење улица, тротоара и 
зелених површина са одвозом 
прикупљеног отпада, кошење 
зелених површина и одржавање 
живих ограда 

140.000,00 

2 
Зимско одржавање градских 
улица и локалних путева 

200.000,00 

3 
Хоризонтална и вертикална 
сигнализација у граду 

15.000,00 

4 
Одржавање јавне расвјете и 
трошкови електричне енергије у 
граду и МЗ 

185.000,00 

5 Уређење града за празничне дане 5.000,00 

6 
Санација градских улица са 
асфалтним застором, тротоара и 
тргова 

18.000,00 

7 
Остали комунални послови по 
наруџби 

55.000,00 

 УКУПНО 618.000,00 

 

Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 

расписаног на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

39/14). 

 Овај програм 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 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

чланa 37. Статута општине Прњавор („Службени 

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

члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

Прњавор на 22. сједници одржаној 26.12.2018. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 

поступку продаје непокретности у својини општине 

Прњавор, означене као к.ч. бр. 511/16 „Бара“ њива 3, 

у укупној површини од 1400 м
2
, уписана у ПЛ број 

29 к.о. Хрваћани, посјед општине Прњавор са 1/1 

дијела (нови премјер), што по старом премјеру 

одговара к.ч. бр. 550/13 „Бара“ њива, у укупној 

површини од 1400 м
2
, уписана у зк.ул. 588 к.о. 

Хрваћани, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, која се налази ван урбаног подручја, у 

следећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације, у поступку продаје непокретности у 

својини општине Прњавор, у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање непо- 

кретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Сувајац Богдана сина Чеде из Шибовске 

општина Прњавор, поднесеном Републичкој управи 

за геодетске и имовинско-правне послове Бања 

Лука, Подручна јединица Прњавор, у предмету 

допуне рјешења земљишно-књижним подацима, а на 

основу члана 204. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), на сједници 

одржаној дана 26.12.2018. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

212/00 од 25.12.2000. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Прњавор“ брише тачка, додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 275/36 „Гложић“ њива у површини 

од 498 m
2
 уписана у зк. ул. број 729 к.о. Прњавор као 

државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Општине Прњавор. 
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2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

Образложење 

Сувајац Богдан син Чеде из Горње Шибо- 

вске, Прњавор је поднио захтјев Републичкој управи 

за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, којим тражи да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

212/00 од 25.12.2000. године, допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку 

земљишта, како би могло бити проведено у 

земљишним књигама.   

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-

212/00 од 25.12.2000. године Сувајац Богдану сину 

Чеде из Шибовске, општина Прњавор, додијељено 

непосредном погодбом неизграђено градско грађеви- 

нско земљиште у државној својини означено као к.ч. 

бр. 1035/44 „Гложић“ њива у површини од 498 m
2
, 

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

ПЛ бр. 3440 к.о. Прњавор на име Сувајац Чеде 

Богдан), те да у рјешењу нису наведени земљишно-

књижни, већ само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

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

1035/44 „Гложић“ њива у површини од 498 m
2
, 

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

ПЛ бр. 3440 к.о. Прњавор, на име посједника Сувајац 

Богдана сина Чеде из Шибовске, општина Прњавор), 

одговара парцела грунтовног премјера означена као 

к.ч. бр. 275/36 „Гложић“ њива у површини од 498 m
2
 

уписана у зк. ул. број 729 к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела, право коришћења Општине 

Прњавор. 

Увидом у ПЛ бр. 3440 к.о. Прњавор утврђе- 

но је да је Сувајац Богдан син Чеде уписан као 

посједник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

1035/44 „Гложић“ њива у површини од 498 m
2
 на 

основу Рјешења Скупштине општине Прњавор број 

36-475-212/00 од 25.12.2000. године, правоснажно 

17.06.2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 729 к.о. Прњавор утвр- 

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

275/36 „Гложић“ њива у површини од 498 m
2
 упи- 

сана државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Општине Прњавор“. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 

пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Поповић Вида сина Михајла из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења земљишно-књижним подацима, а на основу 

члана 204. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 

87/07 и 50/10), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 

26.12.2018. године,  доноси 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 

ња Скупштине општине Прњавор број 36-475-130/01 

од 31.08.2001. године, на начин да се иза ријечи „к.о. 

Прњавор“ брише тачка, додаје зарез и текст који 

гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 

к.ч. бр. 294/13 „Кућиште“ њива у површини од 532 

m
2
 уписана у зк. ул. број 728 к.о. Прњавор као 

државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Скупштина општине Прњавор. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

Образложење 

Поповић Вид син Михајла из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-130/01 од 

31.08.2001. године, допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, како 

би могло бити проведено у земљишним књигама.   

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-

475-130/01 од 31.08.2001. године Поповић Виду сину 
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Михајла из Прњавора, додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 1643/6 

„Кућиште“ њива у површини од 532 m
2
, уписано у 

ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 4373 

к.о. Прњавор на име Поповић Михајла Вид), те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ само 

катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

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

1643/6 „Кућиште“ њива у површини од 532 m
2
, 

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

ПЛ бр. 4373 к.о. Прњавор, на име посједника 

Поповић Вида сина Михајла из Прњавора), одговара 

парцела грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 

294/13 „Кућиште“ њива у површини од 532 m
2
 

уписана у зк. ул. број 728 к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела, право коришћења Скупштине 

општине Прњавор. 

Увидом у ПЛ бр. 4373 к.о. Прњавор 

утврђено је да је Поповић Михајла Вид уписан као 

посједник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

1643/6 „Кућиште“ њива у површини од 532 m
2
 на 

основу Рјешења Скупштине општине Прњавор, број 

36-475-130/01 од 31.08.2001. године, правоснажно 

17.06.2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 728 к.о. Прњавор утврђе- 

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

294/13 „Кућиште“ њива у површини од 532 m
2
 уписа- 

на државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Скупштине општине Прњавор. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти дoни- 

јeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнeсe- 

ним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшeњe), 

одлучено је као у диспозитиву овог допунског 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  
 

Број: 01-475-23/18                                Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

507 
 

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 стању цивилне 

заштите у систему заштите и спасавања општине 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 22. 

сједници одржанoj дана 26.12.2018. године, донијела 

је 

  

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-186/18                              Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

508 
 

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 Извјештаја о стању заштите 

животне средине у општини Прњавор, Скупштина 

општине Прњавор, на 22. сједници одржанoj дана 

26.12.2018. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о стању заштите животне средине у 

општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-187/18                             Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

509 
 

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), 

Скупштина општине Прњавор, на 22. сједници одр- 

жанoj дана 26.12.2018. године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 

невладиних организација, спортских клубова и 

удружења који примају грантове из Буџета општине  
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Прњавор да до 01.03.2019. године Скупштини 

општине доставе информацију о утрошку средстава 

за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-177.1/18                          Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

510 
 

На основу члана 18. став 1) тачка 7., члана 

59. и члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи 

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

члана 16. став 7), члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), Стратешког оквира за успоста- 

вљање јавно-приватног дијалога („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/17) и Правилника о 

успостављању и вођењу јавно-приватног дијалога 

(„Службени гласник општине Прњавор“,број 24/17), 

Начелник општине Прњавор д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

о увођењу и одржавању „Дана отворених врата за 

предузетнике општине Прњавор“ 

 

I 

Овом Одлуком уводи се активност под нази- 

вом „Дан отворених врата за предузетнике општине 

Прњавор“ (у даљем тексту: „Дан отворених врата“). 

 

II 

„Дан отворених врата“ ће се организовати 

као редовна активност, најмање једном у три мјесе- 

ца, у зависности од исказаних потреба предузетника 

који послују на територији општине Прњавор. 

 

III 

Циљ активности „Дан отворених врата“ је 

унапређење интеракције између општине и предузе- 

тника (мале привреде) и посредовање у контактима  

предузетника са представницима других институција 

на локалном нивоу и вишим нивоима власти, 

релевантних за пословање предузетника. „Дан отво- 

рених врата“ ће резултирати у лакшем рјешавању 

проблема предузетника, отклањању администрати- 

вних и других препрека за њихово пословање и 

унапређењу оквирних услова за пословање предузе- 

тника. 

 

IV 

За спровођење активности у оквиру „Дана 

отворених врата“ одговоран је начелник општине и 

Кабинет начелника општине, а за организацију овог 

догађаја одговорно је Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности – Одсјек за 

развој и предузетништво општине Прњавор. 

 

V 

„Дан отворених врата“ ће бити организован  

као неформални сусрет начелника са предузетни- 

цима (коктел са начелником). 

 

VI 

„Дан отворених врата“ ће се као форум за 

унапређење пословања привредника и рјешавање 

њихових конкретних и специфичних проблема 

промовисати на сједницама Привредног савјетa, 

преко Удружења предузетника Прњавор, путем 

интернет странице намјењене привреди општине 

Прњавор и локалних медија. Најава „Дана отворених 

врата“ и програм за сваки скуп ће се објављивати на 

интернет страници. 

 

VII 

Саставни дио ове Одлуке је Концепт „Дана 

отворених врата“. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-176/18                             Начелник     

Датум: 20.12.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 

 

ОПШТИНА ПРЊАВОР 

Дан отворених врата: Коктел са начелником општине (концепт) 

 

Назив догађаја Коктел са начелником општине 

Носилац активности Начелник општине 

Организатор Кабинет начелника општине и Одељење за ЛЕР и друштвене дјелатности – Одсјек 

за развој и  предузетништво 

Учесници Предузетници који послују на територији општине Прњавор и локални медији 

Динамика Најмање четири пута годишње 

Сврха активности Неговање добрих односа и директног контакта са представницима мале привреде 

из општине Прњавор и промоција предузетника који послују на територији 

Општине. 

Циљ активности Циљ активности Коктел са начелником је унапређење интеракције између 

начелника општине и  предузетника (мале привреде). Ово је прилика да се 

начелник општине и шира јавност, путем медијски покривеног догађаја упознају 

са привредним потенцијалом и најчешћим проблемима предузетника на 
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територији општине Прњавор, као и да предузетници са начелником општине и 

међусобно размјене искуства и примјере добре праксе.  

Облик интеракције Кабинет начелника организује окупљање до 20 предузетника на договореном 

мјесту на коктелу са начелником, у трајању од максимално 2 сата. Догађају поред 

начелника општине и предузетника, присуствују и представници Кабинета 

начелника, Одсјека за развој и предузетништво, Удружења предузетника 

Прњавор и локалних медија. 

Коктел са начелником се може организовати за мјешовиту групу предузетника 

или за посебну циљну групу - на примјер, жене предузетнице, младе предузетнике 

који су недавно започели пословање, највеће послодавце, итд., у циљу 

фокусирања на одређену, конкретну врсту потреба и проблема. 

У зависности од интересовања предузетника, по потреби ће се омогућити и 

додатни термини за коктел са начелником, зависно од броја заинтересованих и 

исказаних потреба.   

Припрема 

информације о 

Доручку са 

начелником  

Одсјек за развој и предузетништво ће бити задужен за припрему позива за 

предузетнике на догађај Коктел са начелником, који ће Кабинет начелника 

објавити на насловној интернет страници општине Прњавор, а Одсјек на вебсајту 

намијењеном привреди, са упутством за учешће.  

Начин 

пријављивања 

предузетника за 

учешће у догађају 

Заинтересовани привредници могу се пријавити путем попуњавања формулара, 

који ће бити доступан у електронском облику или га могу преузети лично у 

Кабинету начелника. 

Електронска пријава захтијева кратак опис предузетника и приједлог конкретних 

тема, на основу којих ће Кабинет начелника, у сарадњи са Одсјеком за развој  и 

предузетништво структуирати догађај и припремити начелника за вођење 

састанка.  

Критеријуми за 

пријем предузетника 

Пријаве предузетника за Коктел са начелником ће разматрати Одсјек за развој и 

предузетништво, а затим припремити листу пријављених предузетника, са 

контакт подацима, за Кабинет начелника који, затим, шаље позив за учешће 

сваком појединачном предузетнику са листе. 

Листа учесника ће се допуњавати по свакој примљеној пријави, до попуњавања 

предвиђеног броја од 20 учесника. 

Медијско покриће 

догађаја 

Кабинет начелника задужен је за медијско покриће овог догађаја, односно, за 

припрему позива за представнике штампаних и електронских медија за учешће и 

извјештавање о овом медијском догађају. 

Праћење и 

извјештавање 

Одсјек за развој и предузетништво је задужен за вођење записника током 

Коктела са начелником, као и праћење непосредних резултата и исхода сусрета. 

Одсјек ће водити статистику о броју предузетника и медија који су учествовали на 

овом догађају, о врсти проблема или исказаним потребама, те припремати кратак 

извјештај на крају године, као и информацију за Привредни савјет.  

Иако је Коктел са начелником, прије свега, прилика да се промовишу активни 

предузетници, Одсјек ће бити задужен да на самом догађају прикупља мишљења, 

приједлоге и потребе предузетника и да их систематизује ради упућивања на даље 

разматрање, уколико се за тим укаже потреба. На основу добијених информација 

током сваког Коктела са начелником, Одсјек ће формулисати релевантне 

иницијативе, које ће бити упућене на разматрање Привредном савјету, а затим на 

рјешавање надлежној институцији. 

Одсјек за развој и предузетништво задужен је и за објављивање информација о 

овом догађају на интернет страници општине намјењеној привреди. 

Опис БФЦ поткритериј 3.8. препоручује Коктел са начелником као један од модалитета 

Дана отворених врата за предузетнике. Одржавање Коктела са начелником 

представља увођење још једне добре праксе јавно-приватног дијалога, којом се 

поспјешује комуникација локалне управе са предузетницима, нарочито онима који 

нису активни у Привредном савјету или немају већ успостављену комуникацију 

са локалним властима.  

Коктел са начелником представља: 

• Утврђени термин за неформални сусрет предузетника са начелником на 

утврђеном месту и у дефинисано време, 
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• Медијски догађај у циљу промовисања предузетника који послују на 

територији општине Прњавор и јавно-приватног дијалога уопште, 

• Форум на коме ће се разматрати широк дијапазон тема од интереса и значаја за 

предузетнике (на примјер, проблеми у секторима и дјелатностима, планови за 

развој пословања, друштвено корисне иницијативе, пракса запошљавањa 

рањивих категорија, конкретне потребе појединих група, као што су жене 

предузетнице, млади предузетници, иновативни предузетници, итд.). 

Начин промоције 

догађаја 

Коктел са начелником ће се као форум за унапређење пословања предузетника и 

рјешавање њихових конкретних и специфичних проблема промовисати на 

сједницама Привредног савјета, преко Удружења предузетника Прњавор, путем 

интернет странице намјењене привреди општине Прњавор и локалних медија. 

Најава Коктела са начелником ће се објављивати на интернет страници Општине. 

511 
 

 На основу члана 5. став 3. Закона о пра- 

зницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 43/07), члана 3. Одлуке о 

радном времену у угоститељским, трговинским, 

занатским, услужним и другим објектима на подру- 

чју општине Прњавор /Пречишћени текст/ („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 9/17) и 

члана 67. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17), 

доносим 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 Други дан Нове године, 02.01.2019. године 

(сриједа), могу да раде трговинске и услужне радње, 

у времену од 07,00 до 12,00 часова. 

 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев пословних 

субјеката који обављају наведену дјелатност на 

подручју општине Прњавор и указане потребе за 

радом истих, у циљу задовољења потреба грађана.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
  

Број: 01/1-014-331/18                             Начелник     

Датум: 18.12.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

512 
 

На основу члана 3. Одлуке о радном времену у 

угоститељским, трговинским, занатским, услужним 

и другим објектима на подручју општине Прња- 

вор/Пречишћени текст/ („Службени гласник општи- 

не Прњавор“ број: 9/17) и члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17), д о н о с и м 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 У периоду од 21.12.2018. године до 15.01. 

2019. године, угоститељски објекти на подручју 

општине Прњавор, могу да раде један час дуже у 

односу на радно вријеме прописано чланом 10. 

Одлуке о радном времену у угоститељским, тргови- 

нским, занатским, услужним и другим објектима на 

подручју општине Прњавор/Пречишћени текст/ 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 9/17). 

 
II 

 Овај Закључак се не односи на угоститељске 

објекте којима је радно вријеме продужено на 

основу члана 16. Одлуке о радном времену у уго- 

ститељским, трговинским, занатским, услужним и 

другим објектима на подручју општине Прњавор/ 

Пречишћени текст/ („Службени гласник општине 

Прњавор“ број: 9/17). 

 
III 

 Овај Закључак доносим на захтјев посло- 

вних субјеката који обављају угоститељску дјела- 

тност на подручју општине Прњавор и указане 

потребе за дужим радним временом у вријеме 

предстојећих празника.  

 
IV 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-332/18                             Начелник     

Датум: 18.12.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

513 
 

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, 

21/18 и 22/18) у члану 57. у Кабинету начелника у 

тачки 2. (Самостални стручни сарадник за послове 

протокола) у тексту „Број извршилаца“ ријеч и број: 

„Један (1)“ замјењује се са ријечју и бројем „Два 

(2)“. 
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Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-188/18                              Начелник     

Датум: 26.12.2018. године            Дарко Томаш, с.р. 
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