
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Сретко Аулић 
Штампа: Стручна служба СО-е   

 

03. април 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 17           Година 56. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

„Нова банка“ филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

198 
 

 На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите у 
области заштите и спасавања општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/15) 
и члана 67. и члана 88. став (1) Статуса општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), везано за Закључак Републичког 
штаба за ванредне ситуације број 13-1/20 од 01.04. 
2020. године, а на приједлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације начелник општине доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о измјени Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 
  

 У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других обје- 
ката и служби на подручју општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 16/20) 
тачка 5. мијења се и гласи: 
 1. „5. Апотеке могу да раде радним даном од 
7,00 до 18,00 часова, а викендом од 7,00 до 15,00 
часова. У вријеме када апотеке не раде, снабди- 
јевање лијековима и медицинским средствима врши- 
ће се путем дежурства и приправности у најмање 
једној апотеци.” 
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр-
њавор“. 
      
         

Број: 01/1-014-87-1/20                          Начелник 
Дана: 3. април 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), 
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 Остала 
буџетска потрошња у укупном износу од 100,00 КМ. 

 
II 

Износ од 100,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 418100 – Траошкови камате за робни 

кредит Краљевине Шпаније у износу од 100,00 
КМ (организациона јединица број 00750190 – 
Остала буџетска потрошња),  

 на конто 487900 – Трансфер Фонду солидарности 
за дијагностику и лијечење обољења, стања и 
повреда дјеце у иностранству у износу од 100,00 
КМ (организациона јединица број 00750190 – 
Остала буџетска потрошња). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 
локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
        

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Број: 01/1-401-12/20                                Начелник 
Дана: 15. јануар 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), Наче- 
лник 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 Остала бу- 
џетска потрошња у укупном износу од  3.250,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.250,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 631900 – Остали издаци (поврат/пре- 

књижавање прихода наплаћених у претходној го- 
дини или ранијим годинама) у износу од 3.250,00 
КМ (организациона јединица број 00750190 – 
Остала буџетска потрошња),  

 на конто 631300 – Издаци по основу аванса у 
износу од 3.250,00 КМ (организациона јединица 
број 00750190 – Остала буџетска потрошња). 
 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: 01/1-401-33/20                             Начелник 
Дана: 7. фебруар 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), Наче- 
лник 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  у укупном износу од 100,00 КМ. 

 
II 

Износ од  100,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

 са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникациони и транспо- 
ртних услуга у износу од 100,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750240 – Одсјек за 
заједничјке послове),  

 на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 100,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничјке послове). 
Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
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: 01/1-401-52/20                              Начелник 
Дана: 19. фебруар 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), Наче- 
лник 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 Територијална 
ватрогасна јединица Прњавор у укупном износу од  
100.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 100.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

100.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750125 – Територијална ватрогасна јединица 
Прњавор),  

 на конто 511100 – Набавка грађевинских објеката 
(вањско уређење објекта) у износу од 100.000,00 
КМ (организациона јединица број 00750125 – 
Територијална ватрогасна јединица 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: 01/1-401-59/20                              Начелник 
Дана: 25. фебруар 2020. године    Дарко Томаш, с.р. 
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203 
 

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 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), Наче- 
лник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава између организационих јединица Одјељења за 
локални економски развој и друштвене дјелатности и 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције у укупном износу од 11.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 11.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 – Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од 
11.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције),  

 на конто 415200 - „Црвени крст Прњавор – мјере 
за спречавање и сузбијање заразних болести и 
помоћ становништву“ у износу од 11.000,00 КМ  
(организациона јединица број 00750150 – Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 
 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: 01/1-401-87/20                               Начелник 
Дана: 18. март 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), Наче- 
лник 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 Центар за соци- 
јални рад Прњавор у укупном износу од 1.000,00 
КМ. 

II 
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411400 – Расходи за отпремнине и једно- 

кратне помоћи (бруто) у износу од 1.000,00 КМ  
(буџетски корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор),  

 на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата у износу од 
1.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 – 
ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно 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: 01/1-401-92/20                              Начелник 
Дана: 20. март 2020. 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 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 19/19), 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 циви- 
лну заштиту у укупном износу од 9.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 9.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 – Средства за санацију штета од 

елементарних непогода у износу од 9.000,00 КМ  
(организациона јединица број 00750126 – Одсјек 
за цивилну заштиту),  

 на конто 412900 – Средства за оперативно спро- 
вођење мјера и активности цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања у износу од 
9.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750126 – 
Одсјек за 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  
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Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-95/20                              Начелник 
Дана: 26. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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