
 

  

 

 

   

 
Број 2       Год. 45.  

 

23. фебруар 2009. год. 

Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице ЈУ Центар за културу Прњавор за реалокацију 

средстава, а на основу члана 41. Статута општине 

Прњавор («Службени гласник општине Прњавор», 

број 8/05) и члана 12. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2008. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 4/08), начелник 

општине доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор у износу 

од 5.300,00 КМ. 

 

II 

 

Износ од 5.300,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 611200 - Накнаде трошкова 

запослених у износу од 5.300,00 КМ (потрошачка 

јединица број  08180011 – ЈУ Центар за културу 

Прњавор), 

- на конто 613200 - Трошкови енергије у 

износу од 5.300,00 КМ (потрошачка јединица број 

08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор). 

 

Реалокацију средстaва потребно је 

извршити због обезбјеђења средстава на позицији 

613200 – Трошкови енергије за децембар 2008. 

године. 
 

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: 01/1-401-1/09                                   НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.01.2009. године                   мр Дарко Тома, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности за реалокацију средстава, а 

на основу члана 41. Статута општине Прњавор 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 8/05) 

и члана 12. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2008. годину («Службени гласник 

општине Прњавор», број 4/08), начелник општине 

доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750150 – Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности у износу од 8.400,00 КМ. 

 
II 

 

Износ од 8.400,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 611200 - Накнаде трошкова 

запослених у износу од 8.400,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности), 

- на конто 614200 – Помоћ за болеснике – 

Дијализа у износу од 200,00 КМ (потрошачка 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 2        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 23.2.2009. год. 
 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности),  

- на конто 614200 – Једнократне помоћи за 

треће и свако следеће новорођено дијете у износу 

од 8.200,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750150 – Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности). 
 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због обезбјеђења средстава на позицији  614200 

– Помоћ за болеснике – Дијализа и 614200 – 

Једнократне помоћи за треће и свако следеће 

новорођено дијете за децембар 2008. године. 
 

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: 01/1-401-5/09                                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 16.01.2009. године                   мр Дарко Тома, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Одјељење за просторно уређење за реало- 

кацију средстава, а на основу члана 41. Статута 

општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор», број 8/05) и члана 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2008. 

годину («Службени гласник општине Прњавор», 

број 4/08), начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 
 

I 
 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750160 – Одјељење за просторно уређење у 

износу од 12.040,00 КМ. 

 

II 
 

Износ од 12.040,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 611200 - Накнаде трошкова 

запослених у износу од 12.040,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

- на конто 613900 - Трошкови 

репрезентације у износу од 40,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

- на конто 613900 - Израда регулационих и 

урбанистичких планова, пројеката, програма и 

студија у износу од 6.000,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

- на конто 613900 – Трошкови комисије за 

преглед техничке документације, технички преглед 

објеката и друге комисије у износу од 6.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број  00750160 – Одјељење 

за просторно уређење). 

 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због недовољно планираних средстава на пози- 

цијама групе 6139 и то: (613900 - Трошкови 

репрезентације, 613900 - Израда регулационих и 

урбанистичких планова, пројеката, програма и 

студија и 613900 – Трошкови комисије за преглед 

техничке документације, технички преглед обје- 

ката и друге комисије, а с друге стране средства на 

позицији 611200 - Накнаде трошкова запослених 

неће бити искоришћена у планираном износу.  

 

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: 01/1-401-3/09                                  НАЧЕЛНИК 

Датум: 19.01.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције за реалокацију средстава, а на основу 

члана 41. Статута општине Прњавор («Службени 

гласник општине Прњавор», број 8/05) и члана 12. 

Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 

2008. годину («Службени гласник општине Прња- 

вор», број 4/08), начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

 

Одобрава се реалокација буџетских сред- 

става у оквиру организационе јединице број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције у износу од 1.413,59 КМ. 
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II 
 

Износ од 1.413,59 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 613900 – Трошкови мртвозо- 

рника у износу од 1.413,59 КМ (потрошачка 

јединица број  00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 

- на конто 613900 – Трошкови електричне 

енергије за јавну расвјету у износу од 1.413,59 КМ 

(потрошачка јединица број  00750170 – Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције). 
 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због недовољно планираних средстава на пози- 

цији 613900 - Трошкови електричне енергије за 

јавну расвјету, а с друге стране средства на 

позицији 613900 – Трошкови мртвозорника неће 

бити искоришћена у планираном износу.  
 

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: 01/1-401-6/09                                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 19.01.2009. године     мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице ЈУ Гимназија Прњавор за реалокацију 

средстава, а на основу члана 41. и члана 49. Статута 

општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор», број 8/05) и члана 12. Одлуке о изврше- 

њу буџета општине Прњавор за 2008. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 4/08), 

начелник општине доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 08150026 

- ЈУ Гимназија Прњавор у износу од 5.655,80 КМ. 

 

II 
 

Износ од 5.655,80 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 613300 - Трошкови комуналних  

услуга у износу од 2.149,59 КМ (потрошачка 

јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- са конта 613700 -  Трошкови текућег 

одржавања у износу од 682,80 КМ (потрошачка 

јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- са конта 821300 - Набавка опреме у 

износу од 1.467,29 КМ (потрошачка јединица број 

08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- са конта 613100 - Путни трошкови у 

износу од 350,20 КМ (потрошачка јединица број 

08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- са конта 613400 - Трошкови набавке 

материјала  у износу од 5,92 КМ (потрошачка 

јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- са конта 821600 - Реконструкција и 

инвестиционо одржавање у износу од 1.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија 

Прњавор), 

- на конто 613200 - Трошкови енергије у 

износу од 2.677,96 КМ (потрошачка јединица број 

08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- на конто 611200 – Накнада трошкова 

запослених у износу од 2.977,84 КМ (потрошачка 

јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор). 

 
Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због недовољно планираних средстава у буџету 

2008. године на позцији 613200 - Трошкови енерги- 

је (за набавку угља) и на позицији 611200 – Накнада 

трошкова запослених (због повећања трошкова 

превоза запослених), а с друге стране на следећим 

буџетским  позицијама (613300 - Трошкови комуна- 

лних услуга, 613700 - Трошкови текућег одржава- 

ња, 821300 - Набавка опреме, 613100 - Путни 

трошкови, 613400 - Трошкови набавке материјала и 

821600 - Реконструкција и инвестиционо одржава- 

ње), средства неће бити искоришћена у планираном 

износу. 

 

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: 01/1-401-12/09                               НАЧЕЛНИК  

Датум: 27.01.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Кабинет начелника за реалокацију средстава, а  
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на основу члана 41. Статута општине Прњавор 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 8/05) 

и члана 12. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2008. годину («Службени гласник 

општине Прњавор», број 4/08), начелник општине 

доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750120 

- Кабинет начелника у износу од 3.870,00 КМ. 

 

II 

 

Износ од 3.870,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 613900 - Накнаде за комисије и 

вјештачења у износу од 3.870,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750120 - Кабинет начелника), 

- на конто 613900 - Трошкови обештећења 

по судским пресудама и трошкови поступка у 

износу од 3.870,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750120 - Кабинет начелника). 

 
Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због недовољно планираних средстава на 

позицији 613900 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка како би се 

укњижиле обавезе за децембар 2008. године, а с 

друге стране средства на позицији 613900 - Накнаде 

за комисије и вјештачења неће бити искоришћена у 

планираном износу.  

 
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: 01/1-401-22/09                                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 06.02.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Кабинет начелника за реалокацију средстава, а 

на основу члана 41. Статута општине Прњавор 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 8/05) 

и члана 12. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2008. годину («Службени гласник 

општине Прњавор», број 4/08), начелник општине 

доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750120 - 

Кабинет начелника у износу од 390,00 КМ. 

 
II 

 
Износ од 390,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 611200 - Накнаде трошкова 

запослених у износу од 390,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750120 - Кабинет начелника), 

- на конто 613900 - Трошкови репрезе- 

нтације у износу од 390,00 КМ (потрошачка 

јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због недовољно планираних средстава на 

позицији 613900 - Трошкови репрезентације а с 

друге стране средства на позицији 611200 - Накнаде 

трошкова запослених неће бити искоришћена у 

планираном износу.  

 
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: 01/1-401-30/09                                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 20.02.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон 051/660-340. Излази у складу са  

потребама. Одговорни уредник Новка Петровић. Штампа Стручна служба СО-е. 


