
 

 

 

 

 

  

 

   
 

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   

 

10. мај 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 8              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. и 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени  гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 8. Правилника 

о додјели средстава за суфинансирање трошкова 

учешћа привредних субјеката са подручја општине 

Прњавор на IX Регионалном сајму привреде, пољо- 

привреде и туризма „ПРЊАВОР 2019“ („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 5/19) начелник 

општине  доноси 

 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Овом Одлуком утврђује се расподјела сре- 

дстава за суфинансирање трошкова учешћа привре- 

дних субјеката са подручја општине Прњавор на IX 

Регионалном сајму привреде, пољопривреде и тури- 

зма „ПРЊАВОР 2019“. 
 

II 

На основу Извјештаја Комисије за преглед 

пријава и сачињавање извјештаја у поступку суфина- 

нсирања привредних субјеката са подручја општине 

Прњавор на IX Регионалном сајму привреде, пољо- 

привреде и туризма „ПРЊАВОР 2019“, средства се 

додјељују следећим привредним субјектима: 

 

РБ Назив привредног субјекта Износ суфинансирања 
 

1.  „ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор 368,55 КМ 

2.  „METALEX” д.о.о. Прњавор 307,13 КМ 

3.  Прерада воћа „ПГ Врховац“ Прњавор 307,13 КМ 

4.  „ТОПЛИНГ“ д.о.о. Прњавор 859,95 KM 

5.  „ДЕЛТА СТАР“ д.o.o. Лужани, Прњавор 368,55 КМ 

6.  „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор 245,70 KM 

7.  „TOPINOX” д.о.о. Прњавор 245,70 KM 

8.  „МЛАДЕГС ПАК“ д.о.о. Прњавор 307,13 KM 

9.  Пекара „ЦВИЈЕТА“ с.п. Прњавор 245,70 KM 

10.  „САГА“ д.о.о. Прњавор 429,98 KM 

11.  „РИЗБА“  д.о.о. Лужани, Прњавор 552,83 KM 

12.  ПТР  “Сирана Миланковић“ 245,70 KM 

13.  „ТЕХНОПЛАСТ“ д.о.о. Прњавор 368,55 KM 

14.  ПР „Гусачанка“ с.п. Прњавор 184,28 KM 

15.  ЗТЦ „БАЊА КУЛАШИ“ д.о.о. Кулаши, Прњавор 245,70 KM 

16.  „WOOD KOLOR“ д.о.о. Прњавор 368,55 KM 

17.  „ТРИВАС“ д.о.о. Прњавор 307,13 KM 

  УКУПНО 5.958,26 KM 

 

III 

Исплата средстава вршиће се у форми закљу- 

чка, а на приједлог Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности. 

 

 

IV 

 За реализацију ове Одлуке задужују се Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-27-4/19                       Начелник 

Датум: 15. април 2019. год.          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и члана 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 Прњавор доноси   

 
ПРAВИЛНИК 

о утврђивању услова, критерија и поступака за 

остваривање права на додјелу пластеника у пројекту 

“Економско оснаживање социјално и материјално 

угрожених особа и младих особа кроз производњу 

поврћа у пластеницима” 

 
I  OСНOВНE OДРEДБE 

 
Члaн 1. 

Oвим прaвилникoм утврђуjу сe услoви, кри- 

тeриjи и пoступaк зa oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу 

20 плaстeникa у прojeкту “Eкoнoмскo oснaживaњe 

сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних особа и млaдих 

oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa”. 

 

Члaн 2. 

Прaвo нa учeшћe у Прojeкту имajу сoциjaлнo 

и мaтeриjaлнo угрoжeнe oсoбe и млaдe oсoбe сa 

пoдручja oпштинe Прњавор кoje пoсjeдуjу влaститo 

зeмљиштe или члaнoви њихове уже пoрoдицe, као и 

земљиште уступљено на кориштење или у закуп. 

 

II ПРAВA УЧEШЋA И УСЛOВИ ЗA ДOДJEЛУ  

   ПЛAСTEНИКA 

 

Члaн 3. 

Пoднoсилац зaхтjeвa трeбa дa испуњaвa сљe- 

дeћe услoвe: 

1. Дa je нeзaпoслeнa oсoбa или члан домаћи- 

нства чија примања нису већа од 500 КМ мјесечно, 

2. Дa je подносилац захтјева или члaн ужe 

пoрoдицe пoсjeдник зeмљиштa на којем ће бити орга- 

низована пластеничка производња, 

3. Дa суфинaнсирa 20% oд нaбaвнe циjeнe 

плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм (497,00 КM), 

4. Дa oбaвeзнo присуствуje eдукaциjи из 

oблaсти плaстeничкe прoизвoдњe у трajaњу oд двa 

дaнa, 

5. Да није у последњих 5 година остварио 

право на донацију, додјелу или суфинансирање наба- 

вке пластеника од општине, министарства, хумани- 

тарних и других организација,  

6. Дa нe пoсjeдуje плaстeникe чија је заје- 

дничка (укупна) површина вeћа oд 100 m
2
 (односи се 

и на чланове заједничког домаћинстава). 

 

Члaн 4. 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство је носилац активности везаних за реали- 

зацију Пројекта. 
 

III  КРИTEРИJИ ЗA ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA 
 

Члaн 5. 

Критeриjи зa бoдoвaњe пoднoсиoцa зaхтjeвa: 

• близина зeмљиштa намијењеног зa плaстe- 

ничку прoизвoдњу (утврђуje Кoмисиja зa дoдjeлу 

плaстeникa нa лицу мjeстa), од 1-3 бoдa: 

- слaби услoви (удaљeнoст oд кућe вишe oд 

500 m) - 1 бoд, 

- дoбри услoви (удaљeнoст oд кућe између 

250 и 500 m) - 2 бoдa, 

- jaкo дoбри услoви (удаљеност од куће до 

250 m) - 3 бoдa. 

• пoднoсилaц зaхтjeвa је нeзaпoслeн (вриjeмe 

прoвeдeнo нa Бирoу зa зaпoшљaвaњe), од 1-4 бoдa: 

          - oд 0-3 гoд.                                              1 бoд, 

          - oд 3-6 гoд.                                           2 бoдa, 

          - oд 6-10 гoд.                                          3 бoдa, 

          - вишe oд 10 гoд.                                    4 бoдa. 

• зa свaкoг пунoљeтнoг нeзaпoслeнoг члaнa 

пoрoдицe, кojи сe нaлaзи нa eвидeнциjи нeзaпo- 

слeних oсoбa Бирoa зa зaпoшљaвaњe – 1 бoд, 

• зa свaкoг издржaвaнoг члaнa пoрoдицe (нe- 

зaпoслeнe oсoбe кoje сe нaлaзe нa eвидeнциjи нeзa- 

пoслeних oсoбa нa Бирoу зa зaпoшљaвaњe, дjeцa, 

учeници и сл.) – 1 бoд, 

• млaдe oсoбe живoтнe стaрoсти дo 40 гoди- 

нa – 3 бoдa, 

• aкo je пoднoсилaц зaхтjeвa сaмoхрaни рoди- 

тeљ – 3 бoдa, 

• сoциjaлни aспeкт: 

- нeмa примaњa - 6 бoдoвa, 

- сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa дo 100,00 КM - 5 бoдoвa, 

- сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa дo 200,00 КM - 4 бoда, 

- сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa дo 300,00 КM - 3 бoдa, 

- сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa дo 400,00 КM - 2 бoдa, 

- сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa дo 500,00 КM -  1 бoд,  

- социјални аспект – стање на терену:  0 – 4 

бода. 

У случају да кaндидaти при бoдoвaњу имajу 

исти брoj бoдoвa, прeднoст ћe имaти кaндидaти кojи 

имajу стaтус млaђe oсoбe. 
 

IV ПOTРEБНA ДOКУMEНTAЦИJA 
 

Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa дoдjeлу плaстe- 

никa: 

  1. Oбрaзaц зa приjaву нa Jaвни пoзив, 

2. ЦИПС приjaва пoднoсиoцa зaхтjeвa, 

3. Кoпиja личнe кaртe, 

4. Кућнa листa, 

5. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти кaндидaтa издaт 

oд Бирoa зa зaпoшљaвaњe или пoтврдa Пореске упра-  

ве Републике Српске, 
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6. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти свих пунoљeтних 

члaнoвa пoрoдицe издaт oд Бирoa зa  зaпoшљaвaњe,  

7. Пoтврдe из шкoлe/фaкултeтa зa дjeцу/ 

издржaвaнe члaнoвe дoмaћинствa (зa дjeцу прeдшкo- 

лскoг узрaстa прилoжити извод из матичне књиге 

рођених), 

8. Пoтврдa o висини примaњa подносиоца 

захтјева и члaнoвa дoмaћинствa (зa пeнзиoнeрe пo- 

сљeдњи чeк oд  пeнзиje или пoтврдa издaтa oд бa- 

нкe), 

9.  Доказ о пoсjeду нaд пaрцeлoм  (Копија Пo- 

сjeдoвног листa, или угoвoр o зaкупу), 

10. Oвjeрeнa изjaвa дa нe пoсjeдуje плaстe- 

никe чија заједничка (укупна) површина није  вeћа oд 

100 m
2
, 

11. Oвjeрeнa изjaвa дa ћe кoрисник пoдсти- 

цaja дoбијeни плaстeник зaдржaти у влaсништву 

нajмaњe 3 гoдинe oд пoтписивaњa Угoвoрa, 

12. Овјерена изјава да подносилац захтјева у 

посљедњих 5 година није остварио право на дона- 

цију, додјелу или суфинансирање набавке пласте- 

ника од општине, министарства, хуманитарних и 

других организација, 

13. Овjeрeнa изjaвa дa ћe суфинaнсирaти 

20% oд нaбaвнe циjeнe плaстeникa сa прaтeћoм 

oпрeмoм (497,00 КM), тe дa ћe oбaвeзнo прису- 

ствoвaти eдукaциjи из oблaсти плaстeничкe прoи- 

звoдњe у трajaњу oд двa дaнa, 

14. Дoкaз дa je сaмoхрaни рoдитeљ (извод из 

матичне књиге умрлих, дoкaз o рaзвoду или овјерена 

изјава). 

 

V  ИЗБOР КAНДИДATA 

 

Члaн 6. 

Oпштина Прњавор oбjaвљуje Jaвни пoзив зa 

прeдajу зaхтjeвa зa дoдjeлу плaстeникa. Jaвни пoзив 

сaдржи услoвe и критeриje кoje кaндидaт мoрa 

испуњaвaти, пoтрeбну дoкумeнтaциjу и рoк зa пo- 

днoшeњe зaхтjeвa. 

Избoр кaндидaтa зa дoдjeлу плaстeникa вр- 

ши сe нa oснoву пристиглих приjaвa нa Jaвни пoзив. 

 

Члaн 7. 

Кoмисиjу зa oдaбир крajњих кoрисникa зa 

дoдjeлу плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм путeм 

суфинaнсирaњa чинe два прeдстaвника Општине 

Прњавор и један представник oргaнизaциje МАИД. 

Зaдaтaк Кoмисиje je: 

• прeглeд приспjeлих приjaвa, eвидeнтирaњe 

кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe из Jaвнoг пoзивa, 

oбaвљaњe увиђaja нa лицу мjeстa, сaчињaвaњe ранг 

листe нa oснoву утврђeних  критeриja зa бoдoвaњe тe 

дoстaвљaње ранг листe на сагласност Начелнику 

општине. 

Начелник општине на приједлог Комисије 

даје сагласност на ранг листу корисника Пројекта. 

Рaнг листa oдaбрaних кaндидaтa сe oбja- 

вљуje нa oглaсним таблама и интернет стрaници 

Oпштинe Прњавор. 
 

Члaн 8. 

Изaбрaни кaндидaти пoтписуjу двoпaртитни  

Угoвoр o дoдjeли плaстeникa, кojим ћe бити рeгу- 

лисaнa свa дaљa мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. 

 

Члaн 9. 

Прaвилник ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, 

а објавиће се у “Службеном гласнику општине Пр- 

њавор”. 

 
Број: 01/1-022-65/19                          Начелник 

Датум: 11. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и Правилника о 

додјели једнократне новчане помоћи за суфина- 

нсирање трошкова асистиране репродукције - вантје- 

лесне оплодње („Службени гласник општине Прња- 

вор“ број 7/19), начелник општине Прњавор доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за додјелу једнократне 

помоћи за обављање асистиране репродукције - 

вантјелесне оплодње 

 

Именује се Комисија за додјелу једнократне 

помоћи за обављање асистиране репродукције - 

вантјелесне оплодње (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

            1) Зорица Сувајац,  

            2) Дијана Милијаш-Трипуновић и 

            3) Малић др Свјетлана. 

 

1. Задатак Комисије је да размотри захтјеве 

за додјелу једнократне помоћи за обављање аси- 

стиране репродукције - вантјелесне оплодње и сачи- 

ни приједлог за додјелу новчаних средстава у складу 

са Правилником о додјели једнократне помоћи за 

обављање асистиране репродукције - вантјелесне 

оплодње („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 7/19). 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

3. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-120/19                        Начелник 

Датум: 19. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
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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 

подручју општине Прњавор /Пречишћени текст/ 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 9/17) 

члана 67. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17, 

12/18), д о н о с и м 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Први дан Међународног празника рада, 

01.05.2019. године (сриједа), могу да раде само- 

сталне предузетничке радње-МЕСНИЦЕ у времену 

од 07,00 до 12,00 часова. 

 Други дан Међународног празника рада, 

02.05.2019. године (четвртак), могу да раде све 

трговинске и услужне радње, у времену од 07,00 до 

12,00 часова. 

 

II 

 Овај Закључак се не односи на субјекте који 

се баве производном дјелатношћу. 

 

III 

 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 за 

вријеме празника.  

 

IV 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-125/19                         Начелник 

Датум: 23. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

183 
 

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 

подручју општине Прњавор /Пречишћени текст/ 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 9/17) 

члана 67. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17, 

12/18), д о н о с и м 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 На дан републичког празника, 09.05.2019. 

године (четвртак)- Дан побједе над фашизмом, могу 

да раде субјекти који врше промет репроматеријала 

за пољопривредну производњу – ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНЕ АПОТЕКЕ, 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 за 

вријеме празника.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-136/19                         Начелник 

Датум: 3. мај 2019. год.              Дарко Томаш, с.р. 
 

184 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 

24/18), Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.508,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.508,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.508,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.508,00 КМ 

(организациона јединица број 00750150 – 

Oдјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за  

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ за извођење Школе у природи за једанаест 

ученика петих разреда ОШ „Никола Тесла“ Прњавор 

(Ема Микић, Ајдин Хамзић, Лидија Симић, Ђорђе 

Радак, Медина Мушиновић, Андреј Дзера, Сергеј 

Барукчић, Ана Живковић, Михаило Петковић, 

Милан Душанић и Стефан Петковић). Средства ће се 

уплатити на жиро-рачун Туристичке агенције 

„FAMILY TOURS “ из Прњавора, по рачуну  број 

50-19 од 04.04.2019. г., а коју је за извођење Школе у 

природи на Јахорини одабрала ОШ „Никола Тесла“ 

Прњавор.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-34/19                          Начелник 

Датум: 8. април 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
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185 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

рјешавајући захтјев Полицијске станице Прњавор, за 

одобравање новчаних средстава, начелник општине 

доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Кабинет начелника у износу од 3.000,58 

КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,58 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,58 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412900 – Расходи по основу органи- 

зације, пријема, манифестација и остали расхо- 

ди у износу од 3.000,58 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 412900 – Расходи по основу 

организације, пријема, манифестација и остали 

расходи, са које ће се одобрити новчана средства 

Полицијској станици Прњавор, за плаћање трошкова 

насталих поводом Дана полиције. Средства ће се 

уплатити на жиро-рачун „ДМ Милутин“ д.о.о 

Прњавор, по рачуну  број 5/19 од 12.04.2019. г, за 

извршене услуге поводом обиљежавања Дана 

полиције. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-50/19                            Начелник 

Датум: 12. април 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
 

186 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 318,55 КМ.  

 

II 

Износ од 318,55 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

318,55 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 318,55 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Саржински (Мирјана) Ружици, из Бабановаца, на 

име уплате дуга КП „Парк“ Прњавор у износу од 

218,55 КМ, насталог по основу комуналне услуге 

одвоза комуналног отпада за издржавано лице 

Коруга Ђуру из Бабановаца и 100,00 КМ за 

трошкове судског поступка. Средства уплатити на 

жиро-рачун КП „Парк“ Прњавор, по допису број 4/1-

366-1/19 од 03.04.2019. године и рачуну број 962700-

6 од 31.03.2019.године. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-143/19                         Начелник 

Датум: 16. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

187 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  
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II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Гојић 

(Перо) Милану, из Доњих Штрбаца, на име тешке 

материјалне ситуације. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-101/19                        Начелник 

Датум: 16. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

188 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре-  

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Фудбалском савезу Републике Српске, за 

издавање и штампање књиге „110 година фудбала на 

просторима Републике Српске“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-57/19                         Начелник 

Датум: 17. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

189 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 5.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима у 

износу од 5.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, са које ће 

се одобрити новчана средства Удружењу грађана 

„Адастра“ Бања Лука, за покровитељство мани- 

фестације „Игре без граница“, а на основу Уговора о 

донацији.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
  

Број: 01/1-434-58/19                         Начелник 

Датум: 17. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 300,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 487900 – Помоћ основним 

школама, са које ће се средства одобрити ЈУ Основна 

школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, за активности 

обиљежавања Дана планете Земље.   

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-434-54/19                          Начелник 

Датум: 18. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 685,00 КМ.  

 

II 

Износ од 685,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

685,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 685,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се на захтјев ЈУ 

Гимназија Прњавор одобрити новчана помоћ 

Гојковић Анастасији, из Прњавора, на име уплате 

партиципације за учешће по други пут на љетном 

семинару из биологије у Истраживачкој станици 

Петница. Девизна уплата партиципације ће се 

извршити на рачун Истраживачке станице Петница 

према инструкцији за плаћање. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-56/19                          Начелник 

Датум: 19. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор у износу од 1.021,80 КМ.  

 

II 

Износ од 1.021,80 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од  
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1.021,80 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412400 – Расходи за материјал за посе- 

бне намјене у износу од 1.021,80 КМ (органи- 

зациона јединица број 08150027 – Јавна уста- 

нова Центар средњих школа „Иво Андрић“  

Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава Јавној установи Центар средњих школа „Иво 

Андрић“  Прњавор на позицији 412400 – Расходи за 

материјал за посебне намјене, за израду експоната на 

учешћу на 21. Међународној изложби идеја, ино- 

вација и стваралаштва „ИНОСТ МЛАДИХ 2019“ 

који се одржава у Бањој Луци. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-401-107/19                        Начелник 

Датум: 19. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Фудбалском клубу „Љубић“ из Прњавора, за 

финансирање одласка и боравка свих полазника 

Школе фудбала, пионирске и кадетске селекције ФК 

„Љубић“ на фудбалски камп у Хајдучке воде. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-55/19                          Начелник 

Датум: 22. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 400,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Обилић“ Прњавор, 

за одржавање меморијалног турнира у Доњим 

Штрпцима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  



10.5.2019.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 8                                 9 
 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-49/19                          Начелник 

Датум: 23. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Вукомановић 

(Недељко) Славиши, из Прњавора, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-156/19                         Начелник 

Датум: 24. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Ђурић 

(Милован) Сими, из Караћа, за учешће на 59. 

традиционалном окупљању студената машинства 

„Машинијада“ у Бечићима, на коме је испред 

Машинског факултета у Бањој Луци делегиран као 

такмичар у шаху.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-158/19                        Начелник 

Датум: 24. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Симић (Ненад) 

Николини, из Прњавора, за учешће на 59. тради- 

ционалном окупљању студената машинства „Маши- 

нијада“ у Бечићима, на коме је испред Машинског 

факултета у Бањој Луци делегирана као такмичар у 

одбојци и фудбалу.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-159/19                         Начелник 

Датум: 24. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

198 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Ћућић 

(Брацо) Милици, из Кулаша, за учешће на 59. 

традиционалном окупљању студената машинства 

„Машинијада“ у Бечићима, на коме је испред 

Машинског факултета у Бањој Луци делегирана као 

такмичар у знању из предмета Термодинамика.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-157/19                        Начелник 

Датум: 24. април 2019. 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 

24/18), Начелник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  
 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Шормаз (Славољуб) Илији, из Пураћа, за учешће на 

59. традиционалном окупљању студената машинства 

„Машинијада“ у Бечићима, на коме је испред 

Машинског факултета у Бањој Луци делегиран као 

такмичар у шаху. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  

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

  

Број: 01/1-532-160/19                        Начелник 

Датум: 24. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

200 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 650,00 КМ.  

 

II 

Износ од 650,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

650,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Финансирање Црвеног крста 

у износу од 650,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста, са 

које ће се средства одобрити ОО Црвеног крста 

Прњавор, за организовање Општинског такмичења 

из Прве помоћи за ученике основних и средњих 

школа општине Прњавор.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-434-60/19                          Начелник 

Датум: 24. април 2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

201 
 

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

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

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

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-2/15 од 18.02.2015. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-81 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

улици Новака Пивашевића  бб у Прњавору са сље- 

дећим подацима: 

Промјену лица овклашћеног за заступање: овлашће- 

но лице за заступање Заједнице за управљање згра- 

дом улици Новака Пивашевића бб у Прњавору је 

Драган Врховац, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање 

Заједнице, Вуковић Жељка, предсједника Управног 

одбора Заједнице. 
 

Број: 06-372-2/15                Службено лице органа 
Датум: 10. април 2019. год.       Далибор Прерадовић, с.р. 
 

 

САДРЖАЈ 

 
 
 
 

 
  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

179 Одлука, број: 01/1-022-27-4/19..........................1 
 

180 Прaвилник о утврђивању услова, критерија и 

поступака за остваривање права на додјелу 

пластеника у пројекту “Економско оснаживање 

социјално и материјално угрожених особа и 

младих особа кроз производњу..........................2 
 

181 Рјешење o именовању Комисије за додјелу 

једнократне помоћи за обављање асистиране 

репродукције - вантјелесне оплодње.................3 
 

182 Закључак број: 01/1-014-125/19 .......................3 
 

183 Закључак број: 01/1-014-136/19........................4 
 

184 Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-34/19...............................4 
 

 
185 

 
Закључако реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-50/19...............................5 
 

186 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-143/19.............................5 
 

187 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-101/19.............................5 
 

188 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-57/19...............................6 
 

189 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-58/19...............................6 
 

190 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-54/19...............................7 
 

 

191 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-56/19...............................7 



12                           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 8                         10.5.2019. 
 

192 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-107/19.............................7 
 

193 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-55/19...............................8 
 

194 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-49/19...............................8 
 

195 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-156/19.............................9 
 

196 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-158/19.............................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-159/19.............................9 
 

198 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-157/19...........................10 
 

199 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-160/19...........................10 
 

200 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-60/19.............................11 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

201 Оглас  број: 06-372-2/15....................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон 051/660-340, е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

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


