
 

  

 

 

   

 
Број 11      Год. 45.  

 

09. септембар 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 

  
205 
 

На основу члана 43 став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 41. став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), и Одлуке о привременом 

финансирању општине Прњавор за период 01.01.-

31.03.2009. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 18/08), начелник општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о начину расподјеле буџетских средстава 

 удружењима грађана у 2009. години  

 

Члан 1. 

              Овом одлуком утврђује се начин расподјеле 

средстава планираних Одлуком о привременом 

финансирању општине Прњавор за период 01.01.-

31.03.2009. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 18/08) у оквиру Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

на позицији 614300 – Помоћ удружењима из 

области културе, науке и осталим удружењима. 

 

Члан 2. 

              Средства из претходног члана, планирана у 

укупном износу од 15.000,00 КМ, распоређују се на 

следећи начин: 

1) Удружењима националних мањина 

додјељују се средства у износу од 10.500,00 КМ; и 

2) Удружењима из области културе, науке 

и осталим удружењима додјељују се средства у 

износу од 4.500,00 КМ. 

 

Члан 3. 

              Право на додјелу средстава имају удруже- 

ња грађана која су регистрована код надлежног 

Суда, чије је сједиште на подручју општине 

Прњавор и чије активности се имплементирају на 

територији општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

              Средства се одобравају на основу образло- 

женог захтјева поднешеног од стране удружења за 

неке од следећих активности: 

 

- афирмација културно-умјетничког ствара- 

лаштва националних мањина; 

- афирмација културних потенцијала и 

културних посебности општине; 

- афирмација активности омладинског секто- 

ра и рјешавање проблема омладинске популације; 

- афирмација активности у вези заштите 

животне средине; 

- афирмација активности које промовишу 

смањење социјалне искључености; 

- рјешавање проблема и стварање услова за 

задовољење потреба особа са инвалидитетом; и 

- афирмација научно-истраживачког рада 

од интереса за развој локалне заједнице. 

 

Члан 5. 

              Закључак о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине на приједлог Одјељења 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности. 

               

Члан 6. 

              За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

Члан 7. 

              Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а примјењиваће се од 01.01.2009. године. 

 
Број: 01/1-022-109-1/08         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                     

Датум: 02.03.2009. год.             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43 став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 41. став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), и Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2009. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/09), начелник 

општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о расподјели буџетских средстава 

 удружењима грађана у 2009. години  

 

Члан 1. 

              Овом одлуком утврђује се расподјела сре- 

дстава планираних Буџетом општине Прњавор за 

2009. годину („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 4/09) у оквиру Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности на конту 

614300 - Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима и Помоћ удружењима нацио- 

налних мањина. 

 

Члан 2. 

              Средства планирана на позицији 614300 – 

Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима у износу од 50.000,00 КМ распоређују 

се на следећи начин: 

 

1) Удружењима из области културе додје- 

љују се средства у износу од 35.000,00 KM; и 

2) Осталим удружењима додјељују се 

средства у износу од 15.000,00 KM; 

 

              Средства планирана на позицији 614300 – 

Помоћ удружењима националних мањина у износу 

од 40.000,00 КМ распоређују се на следећи начин: 

 

1) Удружењу Рома општине Прњавор 

додјељују се средства у износу од 3.000,00 КМ; и 

2) Осталим удружењима националних 

мањина додјељују се средства у износу од 37.000,00 

КМ. 

 

Члан 3. 

              Право на додјелу средстава имају удруже- 

ња грађана која су регистрована код надлежног 

Суда, чије сједиште је на подручју општине 

Прњавор и чије активности се имплементирају на 

територији општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

              Средства се одобравају на основу образло- 

женог захтјева поднешеног од стране удружења за 

неке од следећих активности:   

- афирмација културно-умјетничког ствара-  

лаштва националних мањина; 

- афирмација културних потенцијала и 

културних посебности општине; 

- афирмација активности омладинског 

сектора и рјешавање проблема омладинске попула- 

ције; 

- афирмација активности у вези заштите 

животне средине; 

- афирмација активности које промовишу 

смањење социјалне искључености; 

- рјешавање проблема и стварање услова за 

задовољење потреба особа са инвалидитетом; и 

- афирмација научно-истраживачког рада 

од интереса за развој локалне заједнице. 

 

Члан 5. 

              Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати удружењима грађана посе- 

бно ће се водити рачуна о тренутној расположи- 

вости средства у буџету општине.   

              Закључак о дозначавању новчаних средста- 

ва доноси Начелник општине на приједлог 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 6. 

              За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

Члан 7. 

              Ова одлука ступа на снагу даном доно- 

шења.  

 

Члан 8. 

              Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о начину расподјеле буџетских 

средстава удружењима грађана у 2009. години, број 

01/1-022-109-1/08 од 02.03.2009. године. 
 

Број: 01/1-022-52-1/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 01.04.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 41. став. 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о начину расподјеле средстава  

мјесним заједницама у 2009. години 
 

Члан 1. 

              У Одлуци о начину расподјеле средстава 

мјесним заједницама у 2009. години („Службени 
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гласник општине Прњавор“, број 7/09) у члану 2. 

иза става 1. додаје се  став 2., који гласи: 
 

„Mјесној заједници, која у оквиру обиљежавања 

значајних датума има више од једног парастоса, 

одобриће се додатних 500,00 КМ са буџетске 

позиције Одјељења за општу управу -„Трошкови 

обиљежавања значајних датума у мјесним 

заједницама“.“ 
 

Члан 2. 

              Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-112-1/09                    

Датум: 24.07.2009. године                Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                           

Прњавор                                         мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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           На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), а разматрајући захтјев Одјељења 

на борачко-инвалидску и цивилну заштиту Админи- 

стративне службе општине Прњавор за додјелу 

новчаних средстава, везано за захтјев за помоћ 

Гимназији из Прњавора, број 765 од 28.05.2009. 

године, Начелник општине доноси следећи                                                                                                 

                                      

З  А  К  Љ  У   Ч   А   К 

 

I 
                                                               

 Одобравају се из буџета општине Прњавор 

новчана средства у износу од 2.097,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица  00750120 – Кабинет начелника, а на име 

трошкова екскурзије у Шпанију у мјесецу септе- 

мбру 2009. године за Сопренић Горана, Карановић 

Наду и Миланковић Александра, дјецу погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске. 

Средства уплатити на жиро-рачун Синди- 

калне организације Гимназије из Прњавора, број: 

552-034-0000973247, отворен код Хипо банке у 

Прњавору. 
 

II 
 

             За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Број: 01/1-431-28/09                    

Датум: 27.08.2009. године                Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                           

Прњавор                                         мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), а разматрајући захтјев Одјељења 

на борачко-инвалидску и цивилну заштиту Админи- 

стративне службе општине Прњавор за додјелу 

новчаних средстава, везано за захтјев за помоћ 

Гимназији из Прњавора, број 765 од 28.05.2009. 

године, Начелник општине доноси следећи                                                                                                

                                      

З  А  К  Љ  У   Ч   А   К 

 

I 

                                                               

 Одобравају се из буџета општине Прњавор 

новчана средства у износу од 2.796,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица  00750120 – Кабинет начелника, а на име 

трошкова екскурзије у Шпанију у мјесецу септе- 

мбру 2009. године за Кљунић Борјану и Гачић 

Бранку, дјецу ратних војних инвалида од прве до 

четврте категорије, те Мишковић Бојану и Васић 

Неду, дјецу родитеља слабог имовног стања, сви 

ученици четвртог разреда Гимназије у Прњавору. 

Средства уплатити на жиро-рачун Синди- 

калне организације Гимназије из Прњавора, број: 

552-034-0000973247, отворен код Хипо банке у 

Прњавору. 

 

II 

 

             За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Број: 01/1-431-28/09                    

Датум: 27.08.2009. године                Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                          

Прњавор                                         мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Oдлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматра- 

јући захтјев Јокић Вида сина Радована из Велике 

Илове за новчаним средствима, начелник општине 

доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Јокић Виду из Велике Илове одобравају се 
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из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 300,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, за трошкове лијечења сина Синише. 
 

II 
 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

на име Јокић Вид из Велике Илове на текући-

рачун број 562-100-80048117-61 отворен код НЛБ 

Развојна Банка, Бања Лука, филијала Прњавор 

ЈМБГ: 0612949103558. 
 

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: 01/1-532-187/09                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.08.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Oдлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматра- 

јући захтјев О.Ш. „Петар Кочић“ Шибовска, за 

новчаним средствима, начелник општине доноси 

следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 
 

О.Ш. „Петар Кочић“ Шибовска одобравају 

се из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 550,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, за организацију једнодневног излета 

фолклорне секције школе. 
 

II 
 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

Синдикалној организацији О.Ш. „Петар Кочић“ 

Шибовска на жиро-рачун број 562-099-00010396-

55 отворен код НЛБ Развојна Банка, Бања Лука, 

филијала Прњавор ЈИБ 4401589100009. 
 

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: 01/1-434-92/09                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.08.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматра- 

јући захтјев Кикбокс клуба „ДРАЖЕНКО 

НИНИЋ“ Бања Лука, за новчаним средствима, 

начелник општине доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

 Кикбокс клубу „ДРАЖЕНКО НИНИЋ“ 

Бања Лука, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 2.500,00 КМ 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, за 

спонзорство међународног кикбокс такмичења под 

називом „Фигхт Нигхт“. 

 

II 

 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

Кикбокс клуб “ДРАЖЕНКО НИНИЋ“ Бања 

Лука на жиро-рачун број 567 162 19000098 58 

отворен код ВОЛКС банке Бања Лука, ЈИБ 

4402737510005. 

 

III 

 

За реализацију овог Закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-123/09                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 02.09.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 
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коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматра- 

јући захтјев Кола српских сестара Прњавор за 

новчаним средствима, начелник општине доноси 

следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

 Колу српских сестара Прњавор, одобра- 

вају се из буџета општине новчана средства у 

укупном износу од 2.000,00 КМ са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, за организацију другог по 

реду Сабора свих кола Републике Српске. 

 

II 

 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

Колу српских сестара Прњавор на жиро-рачун 

број 567 463 19004718-64 отворен код Цептер банке 

Бања Лука, филијала Прњавпр ЈИБ 

44017996800008. 

 

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: 01/1-434-125/09                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 02.09.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Oдлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматра- 

јући захтјев Санчанин Миленка сина Владе из 

Грабик Илове за новчаним средствима, начелник 

општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Санчанин Миленку из Грабик Илове 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 500,00 КМ са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, за трошкове лијечења кћерке 

Жељане. 

 

II 

 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

на име Санчанин Миленка из Грабик Илове на 

текући-рачун број 552-115 31627285-10 отворен код 

Хипо Алпе - Адриа - Банк а.д. Бања Лука, филијала 

Прњавор ЈМБГ: 2007960103523. 

 

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: 01/1-532-168/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 02.09.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а 

разматрајући захтјев Ивановић Тање за додјелу 

финансијских средстава за набавку књига за Ђукић 

Бојану, начелник општине, доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

 
 Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 250,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

финансијске помоћи за набавку књига за Ђукић 

Бојану. 

Средства уплатити на жиро рачун Ивано- 

вић Тање, број 562-002-80298033-75, отворен код 

НЛБ Развојне банке, ЈМБГ 2708972108529.  

 

II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 
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доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-193/09                       НАЧЕЛНИК 

Датум: 4.9.2009. године                 мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице ЈУ Центар за културу Прњавор за реалокацију 

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

општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор», број 8/05 и 6/08) и члана 10. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2009. 

годину («Службени гласник општине Прњавор», 

број 4/09), начелник општине доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 08180011 

– ЈУ Центар за културу Прњавор у укупном износу 

од 1.150,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.150,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 611100 – Бруто плате запослених у 

износу од 1.150,00 КМ (потрошачка јединица 

број 08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор), 

• на конто  611200 – Накнаде трошкова запослених 

у износу од 150,00 КМ (потрошачка јединица 

број 08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор), 

• на конто  612100 – Порези и доприноси на остала 

лична примања у износу од 1.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број 08180011 – ЈУ Центар 

за културу Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ним контима за  исплату регреса за 2009. годину. 

 

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: 01/1-401-166/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 24.08.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини-  

 

це Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство за реалокацију средстава, а на основу 

члана 41. и 49. Статута општине Прњавор 

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

и 6/08) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2009. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 4/09), начелник 

општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750250 

– Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство у укупном износу од 143.475,00 КМ.  

 

II 

Износ од 143.475,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 821500 Реализација пројеката из намје- 

нских средстава за воде у износу од 143.475,00 

КМ (потрошачка јединица број 00750250 – 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство), 

• на конто  614800 КП «Водовод» а.д. Прњавор за 

репроматеријал и резервне дјелове у износу од 

20.000,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство), 

• на конто 821600 Изградња и реконструкција 

објеката водоснадбјевања у износу од 123.475,00 

КМ (потрошачка јединица број 00750250 – 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти из разлога правилног евидентирања конта тро- 

шкова који су везани за провођење процедура за 

додјелу средстава КП «Водовод» а.д. Прњавор и 

процедура за реализацију пројекта изградње 

истражних бушотина за водоснадбјевање у МЗ 

Штрпци, МЗ Поповићи и ОШ у Доњим Вијачанима.  

 

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: 01/1-401-169/09                        НАЧЕЛНИК 

Датум: 02.09.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), a разматрају- 

ћи захтјев Мјесне заједнице Поповићи, за новча- 

ним средствима, начелник општине доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Мјесној заједници Поповићи одобрава се 

1.000,00 КМ из средства текуће буџетске резерве 

(позиција 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника), на име 

трошкова превоза мјештана ове мјесне заједнице у 

Београд на сусрет са суграђанином Невеном 

Суботићем, који игра за репрезентацију Србије. 

 

II 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

предузећу „ДОМУЗ-ТРАНС“ д.о.о Кремна, који 

ће извршити превоз мјештана МЗ Поповићи у 

Београд, након испостављеног рачуна за извршене 

услуге превоза, на жиро-рачун број 562-099-

00010226-80 отворен код НЛБ Развојне банке Бања 

Лука, филијала Прњавор, ЈИБ 4401214390000. 

 

III 

За реализацију овог Закључка задужује се 

Одјељење за финансије и Служба за јавне набавке и 

заједничке послове. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-128/09                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 08.09.2009. године           мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 41. и 

49. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Начелник 

општине Прњавор дана 08.09.2009. године, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и поступку одобравања и исплате 

једнократне новчане помоћи борцима,  

ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца 

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се приоритети, 

услови, начин и поступак одобравања, те исплата 

једнократне новчане помоћи лицима обухваћеним 

Законом о правима бораца, војних инвалида и поро- 

дица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског 

рата (у даљем тексту: Закон), начин обезбјеђења 

средстава и друга питања од значаја за остваривање 

новчане помоћи. 

 
Члан 2. 

 Корисници помоћи по овом правилнику 

могу бити чланови породице погинулих, заробље- 

них, несталих и умрлих бораца ВРС и умрлих 

ратних војних инвалида, војни инвалиди, демобили- 

сани борци ВРС, цивилне жртве рата и борци НОР-а 

и чланови породице борца НОР-а, који су били 

корисници основног обезбјеђења по прописима 

Босне и Херцеговине и општине. 

 
Члан 3. 

 Једнократну новчану помоћ, предвиђену 

овим правилником, могу остварити лица из члана 1. 

и 2. овог правилника уколико: 

- имају пребивалиште на подручју општине 

Прњавор, 

- налазе се на евиденцији корисника 

Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну зашти- 

ту општине Прњавор, односно једини извор 

примања им је породична или лична инвалиднина, 

- новчана помоћ није остварена у оквиру 

осталих одјељења  Административне службе или 

Начелника општине Прњавор, по предмету 

захтјева. 

 
Члан 4. 

 Код истих услова приоритет ће имати лице 

или породице са већим бројем чланова у заједни- 

чком домаћинству. 

 

Члан 5. 

 Једнократна новчана помоћ може се добити 

у сљедећим случајевима: 

- у случају смрти чланова породице 

погинулих и несталих бораца, смрти ратних војних 

инвалида од 1. до 4. категорије – инвалидности од 

100% до 80%, и смрти демобилисаних бораца 

Војске Републике Српске 1. и 2. категорије, у 

висини до 500,00 КМ, 

- у случају идентификације посмртних 

остатака несталих бораца Војске Републике Српске 

у висини од 1000,00 КМ, 

- у случају смрти корисника породичне и 

личне инвалиднине, по основу учешћа у НОР-у, у 

висини до 500,00 КМ, 

- у зависности од степена здравственог 

стања лица које је поднијело захтјев за новчану 

помоћ у сврху лијечења и куповине лијекова, може 

се одборити новчана помоћ у висини до 500,00 КМ, 

- у изузетно тешким случајевима, када се 

ради о здравственом стању које захтјева дуже 

болничко лијечење, у случају тежих обољења 

(малигна обољења, срчана обољења, оперативни
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захвати, болничко лијечење, лијечење у иностра- 

нству, код примјене хемо и радио терапија, и сл.) 

може се одобрити помоћ у висини до 1000,00 КМ, 

- корисницима права по Закону, у случају 

да су наведена лица дошла у тежак материјални 

положај у висини до 300,00 КМ, 

- дјеци погинулих и несталих бораца 

Војске Републике Српске и дјеци ратних војних 

инвалида 1. и 2. категорије инвалидитета приликом 

одласка на екскурзију и матурске вечери у завршној 

години школовања у висини до 500,00 КМ, 

- обилазак гробних мјеста погинулих бо- 

раца Војске Републике Српске који су сахрањени 

ван територије општине Прњавор, у висини до 

100,00 КМ, 

- у другим, нарочито оправданим случајеви- 

ма, када то оцјени Начелник општине, на приједлог 

Комисије за једнократне новчане помоћи. 

 

Члан 6. 

 Поступак за остваривање, односно додјелу 

једнократне новчане помоћи, утврђену чланом 5. 

овог Правилника,  покреће се писменим захтјевом 

од стране лица, којем је помоћ неопходна, односно 

законског заступника, старатеља или пуномоћника 

и прилажу се сљедећа документа, зависно од 

предмета захтјева: 

1. медицинска документација (фотокопије 

упутница и др.), 

2. изводи из матичних књига, 

3. потврда школских установа о организова- 

њу екскурзија и матурских вечери, 

4. доказ о извршеном путовању приликом 

обиласка гробних мјеста погинулих бораца Војске 

Републике Српске сахрањених ван општине 

Прњавор. 

 

Члан 7. 

 Средства потребна за остваривање и 

коришћење једнократних новчаних помоћи, 

прописаних овим правилником, обезбјеђују се у 

буџету општине у оквиру Одјељења за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту. 

 Писмени захтјев за додјелу једнократне 

новчане помоћи, са прилозима, који на одговара- 

јући начин доказују чињенице и наводе у писменом 

захтјеву, подносе се Одјељењу за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту, путем Шалтер-сале 

или путем поште. 

 

Члан 8. 

По захтјевима за додјелу једнократне 

новчане помоћи одлучује Начелник општине у року 

од 15 дана од пријема писменог захтјева, а на 

приједлог Комисије за једнократну новчану помоћ 

(у даљем тексту: Комисија), и у зависности од 

расположивих средстава у буџету за ове намјене.   

Комисију именује начелник Општине и 

иста броји 5 чланова, а чланови Комисије могу бити 

из реда запослених у Административној служби и 

представници удружења из реда борачких катего- 

рија. 

Комисија може разматрати писмене захтје- 

ве ако су на сједници присутна најмање 3 члана. 

Према указаној потреби Комисија може 

тражити додатне информације или сагласности од 

стране установа или удружења, у циљу одлучивања 

по захтјеву. 

 

Члан 9. 

Једнократна новчана помоћ се одобрава 

закључком којим се утврђује: 

 

а) име и презиме лица којем је одобрена 

новчана помоћ, јединствени матични број лица, пун 

назив банке код које је лице отворило текући рачун 

и број текућег рачуна, 

б) висина новчаних средстава која се 

одобравају за исплату, 

в) буџетска позиција са које ће се извршити 

исплата, 

г) начин исплате одобрених средстава (теку- 

ћи рачун), 

д) разлог давања помоћи, прописаног чла- 

ном 5. овог правилника, 

ђ) други битни елементи, у зависности од 

захтјева. 

 

Члан 10. 

Писмени захтјеви за додјелу једнократне 

новчане помоћи, као предмет рада Комисије, 

ријешити ће се негативно у сљедећим случајевима: 

- ако је подносилац захтјева већ једном 

остварио права као предмет захтјева, у току 

буџетске године, 

- ако по процјени Начелника општине, а на  

приједлог Комисије по основу расположивих пода- 

така, не постоји потреба за позитивно рјешавање 

захтјева, 

- ако наводи у захтјеву не одговарају чиње- 

ничном стању, и 

- ако не постоје потребна расположива 

средства за позитивно рјешавање захтјева. 

 У случајевима када не постоје расположива 

средства, а Начелник општине процијени да је 

захтјев оправдан, његово коначно рјешавање ће 

бити одложено до обезбјеђења потребних средстава 

за позитивно рјешавање. 

 

Члан 11. 

 Подносиоцу захтјева, којем у поступку 

разматрања не буде одобрена једнократна новчана 

помоћ, доставља се писмено обавјештење у којем се 

наводе разлози за одбијање захтјева. 

 

Члан 12. 

 Подносилац захтјева може у року од 8 дана 

од дана пријема обавјештења да захтјев није 

одобрен, поднијети захтјев Начелнику општине да 

преиспита своју одлуку. 
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 У наредном року од 7 дана од дана пријема 

захтјева, Наченик општине преиспитује своју одлу- 

ку и може је измјенити или потврдити и о томе 

обавјештава подносиоца захтјева. 
 

Члан 13. 

 Једнократна новчана помоћ, у смислу овог 

правилника, може се остварити у правилу, само 

једном у току једне буџетске године по истом 

основу из члана 5. овог правилника. 

  Исплата ће се вршити на основу планира- 

них, а у складу са расположивим средствима у 

буџету за ове намјене за фискалну годину. 
 

Члан 14. 

 У вези питања која нису уређена овим 

правилником, а могу бити предметом рада Коми- 

сије, Начелник општине има право доношења 

посебне одлуке или закључка за регулисање 

наведених питања. 

 Измјене и допуне овог правилника врше се 

на начин и по поступку његовог доношења. 
 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавити ће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
 

Број: 01/1-022-177/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 08.09.2009. године             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 Након сравњавања са изворним текстом 

утврђено је да је у Одлуци о уређењу простора број: 

01-022-73-1/09, од 04.06.2009. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09) приликом 

штампања „Службеног гласника општине 

Прњавор“ учињена штампарска грешка, па на 

основу члана 199. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 2/06, 1/07 и 18/07), в.д. секретара Скупштине 

општине даје 

 
ИСПРАВКУ 

 

Одлуке о уређењу простора 

 

У Одлуци о уређењу простора број: 01-022-

73-1/09, од 04.06.2009. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 7/09), у члану 47. став1., 

тачка а) иза ријечи „киосци,“ додају се ријечи: 

„зидани привремени пословни објект“. 

 Остали дио текста остаје непромијењен. 

 
Број: 01-022-73-2/09     в.д. СЕКРЕТАРА 

Датум: 23.07.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                Новка Петровић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Након сравњавања са изворним текстом 

утврђено је да је у Одлуци о измјени Одлуке о 

градском грађевинском земљишту број: 01-022-

143/09 од 01.07.2009. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 9/09) приликом штампања 

„Службеног гласника општине Прњавор“ учињена 

штампарска грешка, па на основу члана 199. 

Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/06, 

1/07 и 18/07), в.д. секретара Скупштине општине 

даје 

 
ИСПРАВКУ 

 

Одлуке о измјени Одлуке о градском 

 грађевинском земљишту 

 

У Одлуци о измјени Одлуке о градском 

грађевинском земљишту, број: 01-022-143/09, од 

01.07.2009. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 9/09), у члану 1. у ставу два (2) у 

деветом реду ријечи „а последња“ бришу се.  

Остали дио текста остаје непромијењен. 

 
Број: 01-022-143-1/09     в.д. СЕКРЕТАРА 

Датум: 23.07.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                Новка Петровић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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