
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светог Саве бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

13. фебруар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 3              Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и Одлуке о стипе- 

ндирању ученика и студената („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 4/13, 3/14, 28/16 и 19/18), 

Начелник општине Прњавор доноси 

 

ОДЛУКУ 

о висини мјесечног износа стипендије за школску 

2018/2019. годину 

 

Члан 1. 

 Утврђује се мјесечни износ стипендије за 

школску 2018/2019. годину како слиједи: 

• ученичка стипендија ................................70,00 КМ, 

• студентска стипендија ...........................100,00 КМ, 

• студентска стипендија за студенте који припадају 

породицама погинулих и несталих бораца, поро- 

дицама ратних војних инвалида од I до VI катего- 

рије инвалидности ..................................150,00 КМ, 

• студентска стипендија за студенте без оба роди- 

теља .........................................................150,00 КМ, 

• стипендија за студенте са Косова и Метохи-       

је ...............................................................100,00 КМ, 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  

 

Број: 01/1-022-24/19                                Начелник     

Датум: 13. фебруар 2018. године   Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Општинског тима за реализацију и 

имплементацију пројекта „Промоција едукативних 

садржаја о националним мањинама у 

основношколском образовању“ 

 

I 

У Општински тим за реализацију и импле- 

ментацију пројекта „Промоција едукативних садржа- 

ја о националним мањинама у основношколском 

образовању“ (у даљем тексту: Општински тим) име- 

нују се: 

1. Љубиша Шикарац, координатор, 

2. Томислав Дуртка, члан, 

3. Бесима Мујанић, члан, 

4. Данка Девић, члан. 

 

II 

  Задатак Општинског тима је реализација пла- 

на активности и имплементација пројекта „Промо- 

ција едукативних садржаја о националним мањинама 

у основношколском образовању“ у сагласности са 

начелником Општине и партнерима пројекта. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

IV 

       Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-226/18                                   Начелник     

Датум: 28. септембар 2018. године   Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру и између организационих јединица Тери- 

торијална ватрогасна јединица и Кабинет начелника 

у укупном износу од 5.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од  5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање у 

износу од 1.200,00 КМ (организациона јединица 

број 00750125 - Територијална ватрогасна једи- 

ница),  

• на конто 516100 - Издаци за залихе ситног инвента- 

ра, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. у износу од 

1.200,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 - Територијална ватрогасна јединица), 

• са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање у 

износу од 3.800,00 КМ (организациона јединица 

број 00750125 - Територијална ватрогасна једини- 

ца),  

• на конто 412900 - Расходи по основу органи- 

зације, пријема, манифестација и остали расходи 

у износу од 3.800,00 КМ (организациона јединица 

број 00750120 - Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
  

Број: 01/1-401-384/18                            Начелник     

Датум: 26. децембар 2018. год.      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту у укупном 

износу од 10.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I  

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Средства за спомен собу посве- 

ћену Одбрамбено-отаџбинском рату РС 1991-

1995. године у износу од 10.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту),  

• на конто 415200 – Борачка организација општине 

Прњавор у износу од 10.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750180 – Одјељење за бора- 

чко-инвалидску и цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
    

Број: 01/1-401-380/18                       Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру и између организационих јединица 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Остала буџетска потрошња у укупном 

износу од 9.850,00 КМ. 

 

II 

Износ од 9.850,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Средства за имплементацију и 

суфинансирање пројеката предвиђених Стратеги- 

ом развоја општине Прњавор 2012-2020. год. у 

износу од 1.950,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 - Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности),  

• са конта 621900 - Издаци за потенцијалне обавезе 

по основу издатих гаранција у износу од 7.900,00 

КМ (организациона јединица број 00750190 – 

Остала буџетска потрошња),  

• на конто 412700 – Услуге у области информиса- 

ња у износу од 9.850,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 - Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности),  

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

           

Број: 01/1-401-388/18                         Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2018. годину („Службени гла- 

сник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор у укупном износу од 

2.660,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.660,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у изно- 

су од 2.660,00 КМ (организациона јединица број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор),  

• на конто 411200 - Бруто накнаде трошкова запо- 

слених у износу од 2.600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 

Радост“ Прњавор), 

• на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме боловања који 

се рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања у износу од 60,00 КМ (организациона 

јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 

Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    

   
Број: 01/1-401-388-1/18                      Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

и Остала буџетска потрошња у укупном износу од 

14.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 14.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621900 - Издаци за потенцијалне обаве- 

зе по основу издатих гаранција у износу од 

14.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња),  

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 

су од 14.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 - Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 

цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 

закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       

 

Број: 01/1-401-388-2/18                    Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационе јединице Остала буџетска 

потрошња и буџетског корисника ЈУ Центар за ку- 

лтуру Прњавор у укупном износу од 4.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621900 – Издаци за потенцијалне обаве- 

зе по основу издатих гаранција у износу од 3.100,00 

КМ (организациона јединица број 00750190 – 

Остала буџетска потрошња),  

• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

5.000.000,00 КМ у износу од 900,00 КМ (органи- 
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зациона јединица број 00750190 – Остала буџе- 

тска потрошња),  

• на конто 412700 - Расходи за стручне услуге Центра 

за културу у износу од 4.000,00 КМ (буџетски 

корисник број 08180011 –ЈУ Центар за културу 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       

 

Број: 01/1-401-381/18                          Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за заје- 

дничке послове у укупном износу од 250,00 КМ. 

 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412200 - Расходи по основу утрошка ене- 

ргије, комуналних, комуникационих и транспо- 

ртних услуга у износу од 250,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750240 - Одсјек за заједни- 

чке послове),  

• на конто 511300 - Набавка опреме у износу од 

250,00 КМ (организациона јединица број 00750240 

– Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
       

Број: 01/1-401-388-3/18                      Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за јавне 

набавке, правна питања и прописе у укупном износу 

од 700,00 КМ. 

 

II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 419100 - Трошкови обештећења по су- 

дским пресудама у износу од 700,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750241 – Одсјек за јавне 

набавке, правна питања и прописе),  

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 700,00 КМ (организациона јединица 

број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       
 

Број: 01/1-401-388-4/18                       Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за заје- 

дничке послове у укупном износу од 3.850,00 КМ. 

 

II 

Износ од 3.850,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 – Расходи за режијски материјал 

у износу од 3.850,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

• на конто 412900 – Расходи за стручно усаврша- 

вање запослених Општинске управе у износу од 

150,00 КМ (организациона јединица број 00750240 

– Одсјек за заједничке послове). 
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• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

3.700,00 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
  

Број: 01/1-401-388-5/18                     Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру и између организационих јединица 

Кабинет начелника, Одјељење за борачко-инвали- 

дску и цивилну заштиту и Одјељење за инспекцијске 

послове у укупном износу од 5.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 5.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 - Плакете, повеље, награде  и при- 

знања Начелника општине у износу од 990,00 КМ 

(организациона јединица број 00750120 – Каби- 

нет начелника),  

• на конто 412900 - Трошкови репрезентације у 

износу од 990,00 КМ (организациона јединица 

број 00750120 – Кабинет начелника),  

• са конта 511300 - Набавка опреме-цивилна зашти- 

та у износу од 4.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750180 - Одјељење за борачко-инва- 

лидску и цивилну заштиту),  

• са конта 412700 - Расходи за стручне услуге (извр- 

шна рјешења, мониторинг загађујућих материјала 

у животној средини) у у износу од 510,00 КМ 

(организациона јединица број 00750220 – Одјеље- 

ње за инспекцијске послове),  

• на конто 412900 - Расходи по основу органи- 

зације, пријема, манифестација и остали расходи 

у износу од 4.510,00 КМ (организациона јединица 

број 00750120 – Кабинет начелника).  

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

 

Број: 01/1-401-388-6/18                    Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационe јединицe Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције и између 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције и буџетског корисника ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор у укупном износу од 71.450,50 КМ. 

 

II 

Износ од 71.450,50 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412100 – Трошкови закупнине паркинг 

простора  у износу од 888,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 412900 – Трошкови хоризонталне и ве- 

ртикалне сигнализације и одржавање семафора, у 

износу од 169,00 КМ (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуна- 

лне послове и инвестиције), 

• са конта 412200 - Трошкови провизије за електро- 

нску наплату паркинга, у износу од 337,00 КМ 

(организациона јединица број 00750170 – Одје- 

љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције), 

• са конта 412500 – Трошкови одржавања лок. 

путне мреже (набавка, превоз и уградња поси- 

пног материјала, гредер), у износу од 316,50 КМ 

(организациона јединица број 00750170 – Одје- 

љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције), 

• на конто 412700 – Геодетске и остале стручне 

услуге, у износу од 530,00 КМ (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 412800 – Трошкови уређења града за 

празничне дане, у износу од 1.180,50 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• са конта 412900 – Трошкови услуга контроле и 

наплате комуналне таксе за паркирање возила, у 

износу од 1.980,00 КМ (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуна- 

лне послове и инвестиције), 
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• са конта 412800 – Трошкови електричне енергије 

за јавну расвјету (у граду и мјесним  заједницама, 

у износу од 370,00 КМ (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• са конта 412800 – Крпање ударних рупа на ули- 

цама, у износу од 1.440,00 КМ (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

• са конта 412500 – Трошкови ископа, чишћења 

канала и других земљаних радова, у износу од 

2.760,00 КМ, (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• са конта 412500 – Трошкови санације ударних 

рупа, у износу од 450,00 КМ, (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

• са конта 411100 – Расходи за бруто плате запо- 

слених, у износу од 5.800,00 КМ (буџетски кори- 

сник ЈУ Центар за социјални рад Прњавор), 

• са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених   

по основу рада, у износу од 2.500,00 КМ (буџе- 

тски корисник ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор), 

• са конта 411300 – Расходи за накнаду плата запо- 

слених за вријеме боловања, у износу од 940,00 

КМ (буџетски корисник ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор), 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто), у износу од 2.400,00 

КМ (буџетски корисник ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор), 

• са конта 416100 – Новчане помоћи, у износу од 

4.100,00 КМ, (буџетски корисник ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор), 

• са конта 416100 – Новчане помоћи које се фина- 

нсирају из буџета РС, у износу од 4.000,00 КМ, 

(буџетски корисник ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор), 

• са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу, у 

износу од 14.000,00 КМ, (буџетски корисник ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор), 

• са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу који 

се финансира из буџета РС, у износу од 14.000,00 

КМ, (буџетски корисник ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор), 

• са конта 416300 – Смјештај штићеника у установе 

соц. заштите, у износу од 15.000,00 КМ, (буџе- 

тски корисник ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор), 

• на конто 412800 - Зимско одржавање лок. путева, 

улица, тротоара, тргова и др. у износу од 

69.740,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава и приједлога Одје- 

љења за финансије, а који су саставни дио овог за- 

кључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

           

Број: 01/1-401-388-7/18                    Начелник     

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

финансије у укупном износу од 3.690,00 КМ. 

 

II 

Износ од 3.690,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са кнта 411400 – Расходи за отпремнине и једно- 

кратне помоћи у износу од 3.690,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750140 – Одјељење за 

финансије),  

• на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде тро- 

шкова и осталих личних примања запослених по 

основу рада у износу од 3.690,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750140 – Одјељење за 

финансије). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
      

Број: 01/1-401-388-8/18                      Начелник 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

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

буџета општине Прњавор за 2018. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста-  
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ва у оквиру организационе јединице Стручна служба 

СО-е у укупном износу од 200,00 КМ. 

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411200 – Расходи по основу дневница за 

службена путовања у износу од 200,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750110 – Стручна слу- 

жба СО-е),  

• на конто 412900 - Финансирање Општинске избо- 

рне комисије у износу од 200,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750110 – Стручна служба 

СО-е). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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На основу члана 59, 82. став 3. и члана 23. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), а у вези са чланом 

32. став 5. Закона о основном васпитању и образо- 

вању („Службени гласник Републике Српске“, број 

44/17 и 31/18) и члана 67, 88. и 21. став 8. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о процедури издавања сагласности за упис ученика у 

школу чијем уписном подручју не припада 

 

Члан 1.  

 Овим правилником утврђују се начин и 

поступак издавања сагласности, као и услови под 

којима ученик може бити уписан у школу чијем 

уписном подручју не припада.  

 

Члан 2. 

 Школска уписна подручја на подручју 

општине Прњавор, дефинисана су Одлуком о утврђи- 

вању приједлога броја и просторног распореда 

основних школа са школским уписним подручјима 

на подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 11/18 и 12/18).  

 

Члан 3. 

 Родитељ/старатељ ученика може од надле- 

жног одјељења јединице локалне самоуправе (у 

даљем тексту: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности) затражити сагла- 

сност за упис ученика у школу чијем уписном 

подручју не припада под сљедећим условима:  

1) Уколико старије дијете похађа школу у коју би 

уписали млађе дијете; 

2) Уколико је школа коју би дијете похађало на 

путу до радног мјеста или у мјесту запослења 

родитеља; 

3) Уколико је школа коју би дијете похађало ближа 

од школе којој припада по уписном подручју; 

4) Уколико не постоји организован превоз ученика 

до школе којој припада по уписном подручју, 

нити је успостављена аутобуска линија; 

5) У другим оправданим случајевима које је потре- 

бно детаљно образложити и документовати. 

  

Члан 4.  

(1) Захтјев за издавање сагласности подноси 

се на прописаном обрасцу Одјељењу за локални 

економски развој и друштвене дјелатности. 

(2) Уз захтјев се прилажу потребна докуме- 

нта којима се потврђује испуњеност услова прописа- 

них чланом 3. овог правилника, и то:  

- Увјерење/потврда школе коју старије дијете поха- 

ђа, којом се потврђује испуњеност услова под 

тачком 1); 

- Потврда послодавца о запослењу родитеља/стара- 

теља, са навођењем тачне адресе мјеста запо- 

слења, чиме се потврђује испуњеност услова под 

тачком 2); 

- Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мје- 

сеци, или изјава станодавца уколико су родите- 

љи/старатељи подстанари и нису пријављени на 

адреси на којој бораве, чиме се потврђује испу- 

њеност услова под тачком 3); 

- Потврда Одјељења за стамбено-комуналне посло- 

ве и инвестиције Општинске управе општине 

Прњавор којом се доказује испуњеност услова 

под тачком 4). 

 

Члан 5.  

(1) Уколико су родитељи/старатељи дјетета 

у поступку развода, односно уколико није завршен 

поступак бракоразводне парнице и додјеле стара- 

тељства над дјететом, потребно је доставити изјаву 

другог родитеља да је сагласан са захтјевом роди- 

теља код којег се налази дијете за препис.  

(2) Уколико не постоји сагласност оба роди- 

теља са захтјевом, такви захтјеви неће бити узети у 

разматрање, а родитељи ће морати сачекати заврше- 

так поступка бракоразводне парнице и додјелу 

старатељства над дјететом. 

 

Члан 6. 

(1) Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности ће размотрити поднесени 

захтјев родитеља/старатеља ученика и у оправданим 

случајевима издати писану сагласност за упис уче- 

ника у школу чијем уписном подручју не припада. 

(2) Захтјев који није у складу са овим 

правилником биће одбачен као неоснован, о чему ће 

подносилац бити писмено обавијештен.  

 

Члан 7.  

 Након издавања сагласности о упису уче- 

ника, Одјељење за локални економски развој и дру- 
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штвене дјелатности ће писменим путем обавије- 

стити школу у коју се ученик требао уписати по 

уписном подручју, као и школу у коју ће ученик бити 

уписан.  

 

Члан 8.  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-23/19                               Начелник     

Датум: 12. фебруар 2018. године   Дарко Томаш, с.р. 
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