
 

 

 

 

 

  

 

   
 

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   

 

29. новембар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 18            Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

443 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о ло- 

калној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 52. став (1) 

Закона о заштити потрошача у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/12, 

63/14 и 18/17) и члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) Начелник општине Прњавор 

доноси   

  

О Д Л У К У 

о оснивању Савјетодавног тијела за заштиту 

потрошача економских услуга општине Прњавор 

 

I 

       (1) Оснива се Савјетодавно тијело за зашти- 

ту потрошача економских услуга општине Прњавор 

(у даљем тексту: Савјет). 

        (2) Савјет се оснива као савјетодавно тијело 

Општинске управе општине Прњавор, који своје 

задатке обавља у складу са прописима којима се 

уређује заштита потрошача у Босни и Херцеговини и 

Републици Српској. 

 

II 

           (1) У Савјет се именују: 

- службеник из Одјељења за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности, 

- службеник из Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције  и 

- представник удружења за заштиту потро- 

шача. 

           (2) Чланове Савјета именује и разрјешава 

Начелник општине посебним рјешењем. 

                                                                      

III 

(1) Савјет засједа по потреби, а најмање 

једном годишње. 

(2) На својим сједницама Савјет расправља 

и даје мишљење о свим промјенама цијена и пружању  

економских услуга на подручју општине Прњавор. 

(3) Савјет може давати мишљење и о другим 

питањима која су од значаја за остваривање и за- 

штиту права потрошача на подручју општине Прња- 

вор. 

(4) Савјет доноси одлуке у форми пре- 

порука, мишљења и закључака који су савјетодавног 

карактера. 

(5) Савјет у доношењу одлука из става (4) 

овог члана одлучује већином гласова. 

(6) Све одлуке Савјета доносе се на основу 

елемената који су одређени Законом о комуналним 

дјелатностима, те прописима којима се уређује 

област заштите потрошача у Босни и Херцеговини и 

Републици Српској. 

  

IV 

(1) Савјет ради на сједницама које сазива 

предсједник Савјета и који предлаже дневни ред, 

предсједава радом и потписује акте које доноси 

Савјет. 

(2) Сједницу Савјета предсједник сазива 

према указаној потреби. 

(3) Позив и материјал за сједницу доставља 

се најкасније пет дана прије одржавања сједнице. 

(4) На сједници Савјета води се записник. 

 

V 

Административне и стручне послове за рад 

Савјета обављаће Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности.  

  

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-142/19                             Начелник     

Датум: 18. новембар 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 
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Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 3. став 1. и 3. 

Закона о трезору („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13 и 103/15) и чланова 67. и 88. став 

1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор доноси 
 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о начину организовања 

општинског (локалног) трезора општине Прњавор 

 

Члан 1. 

     (1) У Одлуци о начину организовања општи- 

нског (локалног) трезора општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 32/17), у 

члану 3. у ставу (1) у тачки 10) ријечи „и цивилну“ 

бришу се. 

 (2) У истом члану у ставу (1) послије тачке 

21) додаје се тачка 22) која гласи: 

„22) Одсјек за цивилну заштиту“. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, а примјењиваће се од 01.01.2020. године. 

 

Број: 01/1-022-145/19                             Начелник     

Датум: 26. новембар 2019. год.      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), чланa 67. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18) и тачке 150. Упутства о спровођењу 

канцеларијског пословања републичких органа упра- 

ве („Службени гласник Републике Српске“, број 

31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 

98/10, 111/10, 25/11, 117/11 и 118/18), начелник 

општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за излучивање безвриједне 

документарне (архивске) грађе Општинске управе 

општине Прњавор 

 

1. Именује се Комисија за излучивање 

безвриједне документарне (архивске) грађе настале у 

раду Општинске управе општине Прњавор (у даљем 

тексту: Комисија), у сљедећем саставу: 
 

1)    Милоранка Лазаревић, предсједник, 

2) Слађана Ковачевић, члан, 

3) Живана Новарлић, члан. 
 

2. Задатак Комисије је да изврши излучива- 

ње документације наведене у тачки 1. рјешења до 31. 

децембра 2019. године у складу са Законом о архи 

вској дјелатности и Упутством о спровођењу канце- 

ларијског пословања републичких органа управе. 
  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-259/19                             Начелник     

Датум: 15. новембар 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 

13.300,00 КМ. 

 
II 

Износ од 13.300,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 13.300,00 КМ (буџетски корисник 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша ра- 

дост“ Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаде плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата у износу од 

1.000,00 КМ (буџетски корисник 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 фонда обавезног соци- 

јалног осигурања у износу од 12.300,00 КМ  

(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

          
Број: 01/1-401-245/19                            Начелник     

Датум: 1. октобар 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за финансије у укупном износу од 22.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 22.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једниократне помоћи (бруто), у износу од 

22.000,00 КМ, (организациона јединица број 

00750140 – Одјељење за финансије), 

• на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата, у износу од 

15.000,00 КМ. (организациона јединица број 

00750140 – Одјељење за финансије), 

• 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 7.000,00 КМ. 

(организациона јединица број 00750140 – 

Одјељење за финансије), 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

    

Број: 01/1-401-258/19                            Начелник     

Датум: 8. октобар 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ „Гимназија“ 

Прњавор у укупном износу од  3.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од  3.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 2.500,00 КМ  

(буџетски корисник број 08150026 – ЈУ „Ги- 

мназија“ Прњавор),  

• са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање 

у износу од 1.000,00 КМ  (буџетски корисник 

број 08150026 – ЈУ „Гимназија“ Прњавор),  

• на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запо- 

слених по основу рада у износу од 1.500,00 КМ  

(буџетски корисник број 08150026 – ЈУ 

„Гимназија“ Прњавор),  

• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

2.000,00 КМ (буџетски корисник број 08150026 

– ЈУ „Гимназија“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
   

Број: 01/1-401-259/19                             Начелник     

Датум: 9. октобар 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за инспекцијске послове у укупном износу од 736,00 

КМ. 
 

II 

Износ од 736,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Средства за мјере преве- 

нтивне здравствене заштите животиња, у изно- 

су од 736,00 КМ, (организациона јединица број 

00750220 – Одјељење за инспекцијске послове), 

• са конта 412700 – Програм превентивне здра- 

вствене заштите становништва, у износу од 

736,00 КМ, (организациона јединица број 

00750220 – Одјељење за инспекцијске 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: 01/1-401-267/19                             Начелник     

Датум: 11. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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450 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор у укупном износу од 

4.800,00 КМ. 
 

II 

Износ од 4.800,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто) у износу од 

1.800,00 КМ  (буџетски корисник број 00750300 

– ЈУ Центар за социјални рад Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаде плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата у износу од 

1.300,00 КМ  (буџетски корисник број 00750300 

– ЈУ Центар за социјални рад Прњавор), 

• на конто 412600 – Расходи по основу путовања 

и смјештаја у износу од 200,00 КМ  (буџетски 

корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 

социјални рад 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 300,00 КМ  

(буџетски корисник број 00750300 – ЈУ Центар 

за социјални рад Прњавор), 

• са конта 487400 – Здравствена заштита у износу 

од 3.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор),  

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање 

у износу од 1.000,00 КМ (буџетски корисник 

број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

у износу од 2.000,00 КМ  (буџетски корисник 

број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.           

 

Број: 01/1-401-269/19                             Начелник     

Датум: 14. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 

451 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у уку- 

пном износу од 2.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 - Средства за санацију штета 

од елементарних непогода у износу од 2.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750180 – 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту),  

• на конто 415200 - Капитални грантови – 

реализација УНДП пројекта “Програм за опора- 

вак од поплава-стамбено збрињавање“ у износу 

од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 - Одјељење за за борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-260/19                              Начелник     

Датум: 14. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

452 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у уку- 

пном износу од 1.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
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• са конта 416100 -  Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту),  

• на конто 415200 – Средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 –  Одјељење за за борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 
Број: 01/1-401-263/19                             Начелник     

Датум: 14. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

453 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

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 3.800,00 КМ. 

 

II 

Износ од  3.800,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 -  Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације у износу од 

3.800,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту),  

• на конто 412500 - Трошкови одржавања спомен-

обиљежја у мјесним заједницама у износу од 

3.800,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 –  Одјељење за за борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-264/19                            Начелник     

Датум: 14. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

454 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице  Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти у укупном износу од  29.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 29.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 - Средства за стипендије учени- 

ка и студената у износу од 29.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број00750150 - Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 19.800,00 КМ (орга- 

низациона јединица број (00750150 – Одјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности), 

• на конто 416100 – Средства за студентске 

награде-посебни резултати током школовања у 

износу од 5.400,00 КМ (организациона јединица 

број00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности), 

• на конто 415200 – Средства за имплементацију 

и суфинансирање пројеката предвиђених Стра- 

тегијом развоја општине Прњавор 2012-2020. 

године у износу од 4.300,00 КМ (организа- 

циона јединица број00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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: 01/1-401-272/19                             Начелник     

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

455 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  
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број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 

општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције у 

укупном износу од  15.270,00 КМ 
 

II 

Износ од 15.270,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 - Трошкови хоризонталне и 

вертикалне сигнализације и одржавање семафо- 

ра у износу од 7.350,00 КМ (организациона једи- 

ница 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 1.070,00 КМ (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 412500 - Трошкови саобраћајне сигна- 

лизације у износу од 4.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 511200 – Помоћ пројектима за одржив 

повратак у износу од 2.850,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• на конто 412800 - Трошкови одржавања јавне 

расвјете (у граду и мјесним заједницама) износу 

од 8.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• на конто 412200-Трошкови провизије за електро- 

нску наплату паркинга у износу од 1.070,00 КМ 

(организациона јединица број 00750170- Одјеље- 

ње за стамбено-комуналне послове и инвестици- 

је), 

• на конто 412800 – Остали комунални послови 

по наруџби уизносу од 3.350,00 КМ (организа- 

циона јединица број00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 2.850,00 КМ (организациона јединица 

број00750170 - Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције). 

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: 01/1-401-270/19                             Начелник     

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

456 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 

заједничке послове Прњавор 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 412300 – Расходи за режијски материјал 

у износу од 4.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Одсјек за заједничке 

послове),  

• са конта 412500 – Трошкови текућег одржавања  

у износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Одсјек за заједничке 

послове),  

• на конто 412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја Општинске управе у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Одсјек за заједничке послове), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 4.000,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    

   
Број: 01/1-401-274/19                            Начелник     

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

457 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор 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 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 2.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор),  

• са конта 412400 – Расходи за материјал за 

посебне намјене у износу од 3.000,00 КМ  

(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаде плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата у износу од 

2.000,00 КМ  (буџетски корисник број 00750400 

– ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

у износу од 3.000,00 КМ (буџетски корисник 

број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.          
  

Број: 01/1-401-273/19                             Начелник     

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

458 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 

културу Прњавор у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од  2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада у износу од 

1.000,00 КМ (буџетски корисник број 08180011 

– ЈУ Центар за културу Прњавор), 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи у износу од 1.000,00 КМ  

(буџетски корисник број 08180011 – ЈУ Центар 

за културу Прњавор), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 

Центра за културу у износу од 2.000,00 КМ  

(буџетски корисник број 08180011 – ЈУ Центар 

за културу Прњавор). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-266/19                            Начелник     

Датум: 18. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

459 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Одсјек за 

јавне набавке, правна питања и прописе, Остала 

буџетска потриошња и Кабинета начелника у 

укупном износу од 18.850,00 КМ. 

 

II 

Износ од 18.850,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 513100 – Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна експропријација) у износу 

од 13.850,00 КМ  (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе), 

• са конта 413300 – Камата на кредит од 7. мил 

КМ у износу од 5.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750190 – Остала буџетска 

потрошња), 

• на конто 412900 – Расходи по основу орга- 

низације, пријема, манифестација и остали 

расходи у износу од 18.850,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750120 – Кабинет 

начелника). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној  позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни  
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дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
   

Број: 01/1-401-276/19                             Начелник     

Датум: 18. октобар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 

 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

460 
 

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 посло- 

ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 

Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 

број: 06-372-9/19 од 15.11.2019. године, извршило је 

у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 01-101 упис 

оснивања Заједнице етажних власника стамбене 

зграде „К3“ – ламела број 1, у Прњавору, улица 

Борачка број 19, са сљедећим подацима: 

Заједница етажних власника стамбене згра- 

де „К3“ – ламела број 1, у Прњавору, улица Борачка 

број 19. 

Оснивачи: 33 (тридесет и три етажна вла- 

сника) 

Дјелатност: 68.20 – управљање зградом за 

рачун етажних власника 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде 

Заступа: Виолета Топић, предсједник ску- 

пштине Заједнице, самостално и без ограничења.  

         
Број: 06-372-9/19                   Службено лице органа 

Датум: 19. новембар 2019. г.   Далибор Прерадовић, с.р. 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

461 
 

Након сравњавања са изворним текстом у 

Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

Општинске управе општине Прњавор, број 01/1-022-

130/19 од 4. новембра 2019. године, објављене у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“ број 

17/19, уочена је грешка, те на основу члана 214. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17) секретар Скупштине општине Прња- 

вор, врши  

 

И С П Р А В К У 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

Општинске управе општине Прњавор 

 

(1) У Одлуци о измјенама и допунама Одлу- 

ке о оснивању Општинске управе општине Прњавор, 

број 01/1-022-130/19 од 4. новембра 2019. године, 

објављене у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“ број 17/19, у члану 1. ставу 1. број „21“, замје- 

њује се бројем „31“. 

(2) Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-130-1/19                            СЕКРЕТАР 

Датум: 27.11.2019. године            Сретко Аулић, с.р. 
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