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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. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор, донио је дана 30.09.2009. 

године, с л е д е ћ и 

 

П Р О Г Р А М 

БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У  

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 

I. УВОДНИ ДИО 

 

              Овим програмом дефинише се појам 

корупције, међународни и домаћи правни аспекти, 

нивои и принципи програма, задаци за све запо- 

слене, унутрашња контрола и мјере кажњавања, 

едукација и информисаност о корупцији, транспа- 

рентност и извјештавање, као и очекивани циљеви 

и резултати програма у Административној служби 

општине Прњавор. 

 

I. 1. ПОЈАМ КОРУПЦИЈЕ 

 

              Корупција је повреда јавне функције ради 

властите користи, односно отуђење или расипање 

јавних или приватних средстава. 

              Корупција подразумјева директно или инди- 

ректно тражење, нуђење, давање или прихватање 

мита (поклона) или неке друге недопустиве користи 

или могућности која негативно утиче на прописно 

вршење службене дужности или понашања онога 

који прима мито (поклон) или недопустиву корист 

од тога. 

              Сви наведени облици у комбинацији могу 

дјеловати у правцу нарушавања професионалне, 

ефикасне и одговорне Административне службе 

општине Прњавор. 

 

I. 2. ПРАВНИ АСПЕКТ 

 

 I. 2. 1. Међународни стандарди    

         

              Најзначајнији међународни документи у 

области борбе против корупције, потписани и 

ратификовани од стране Босне и Херцеговине су: 

1. Кривично правна конвенција о корупци- 

ји од 27.01.1999. године, 

2. Грађанскоправна конвенција од 04.11. 

1994. године, 

3. Конвенција Уједињених нација против 

транснационалног организованог криминала са три 

припадајућа протокола од 15.11.2000. године (још 

није ратификована), 

4. Конвенција о прању, трагању, привре- 

меном одузимању и одузимању прихода стечених 

кривичним дјелом, 

5. Након потписивања УН Конвенције 

против корупције 2005. године, као јединственог 

глобалног правног акта којим се регулише ова 

област, Босна и Херцеговина ће ратификовати и ову 

конвенцију. 

 

I. 2. 2. Домаће законодавство   

 

              У кривичном законодавству Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, Кривичним 

законом Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број 37/03, 61/04 и 30/05) и 

Кривичним законом Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 49/03, 108/04, 

37/06 и 70/06), прописана су кривична дјела која 

спадају у групацију тзв. кривичних дјела корупције, 

као што су: кривична дјела против службене и 

друге одговорне функције, против правног сао- 

браћаја (примање и давање мита, противзаконито 

посредовање, несавјестан рад у служби, одавање 

службене тајне, фалсификовање исправе, фалсифи- 

ковање или уништавање службене исправе, навође- 
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ње на овјеравање неистинитог садржаја и др.). 

              Законом о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05) прописане су повреде радних 

дужности међу којима је и злоупотреба службеног 

положаја или прекорачење овлашћења и несавјесно 

извршавање радних дужности, те дисциплинске 

мјере: обустављање исплате плате у износу до 35 % 

за период највише три мјесеца и престанак рада. 

Наведеним законом прописане су и дужности 

службеника према којима је службеник дужан да: 

- примјењује и извршава одредбе Устава, 

закона, статута и других прописа, 

- чува углед Административне службе,  

- не тражи и не прихвата за себе или своје 

сроднике било какву добит, повластицу, накнаду у 

новцу, услугама и сл., 

- извршава законите налоге непосредног 

руководиоца и друго. 

              Закон о раду-Пречишћени текст („Службе- 

ни гласник Републике Српске“, број 55/07), погла-  

вље VII прописује одговорност за повреду радних 

обавеза из уговора о раду и материјалну 

одговорност запослених. У смислу наведеног 

прописа под тежом повредом радних обавеза 

сматра се: одбијање радника да извршава своје 

радне обавезе у складу са уговором о раду, 

злоупотреба положаја, одавање пословне и 

службене тајне и свако понашање запосленог којим 

се наноси штета интересима послодавца. 

              Службеници запослени у матичним служба- 

ма који обављају уписе у матичне књиге, издају 

изводе из матичних књига и увјерења из евиденције 

држављана, који врше доставу и размјену података 

са Агенцијом за идентификациона документа, 

евиденцију и размјену података и друге послове 

везано за грађанска стања, дужни су да поступају у 

складу са Законом о држављанству РС, Законом о 

матичним књигама, Законом о личном имену, 

Законом о слободи приступа информацијама, 

Законом о заштити личних података, Законом о 

заштити тајних података, Законом о општем 

управном поступку, као и упутствима за 

спровођење наведних закона и одредаба Кодекса 

професионалне етике, са којим су упознати и које 

су потписали. 

 

II. ПРОГРАМ 

 

А) Нивои и принципи програма 

 

              Свеобухватни програм борбе против кору- 

пције унутар Административне службе општине 

Прњавор укључује два нивоа. 

 

              Први ниво подразумјева систематски 

приступ борби против корупције и он обухвата 

следеће: 

              а) едукација и јавна информисаност, 

              б) елиминисање услова који доводе до 

могућности за корупцију, 

              в) транспарентност и извјештавање и 

              г) унутрашња контрола и мјере кажњавања. 

              Прва три елемента спадају у домен преве- 

нције, јер се провођењем истих доприноси одржи- 

вости нових правила утврђених антикорупционим 

програмима. У постизању овог циља потребно је 

извршити обуку службеника и упознавање са 

чињеницом да корупција није прихватљив начин да 

се остваре лични интереси, што би дугорочније 

утицало на подизање колективне свијести о ризику 

и штетности корупције. 

              Даље, потребно је препознати и идентифи- 

ковати зоне у којима најчешће долази до корупције, 

омогућити службеницима да пријаве злоупотребу 

радног положаја, корупцију и мобинг (нпр. преко 

запечаћених поштанских сандучића, телефонске 

линије посебне намјене, посебне е-маил адресе и 

сл.). Увести модерне технологије као моћно 

средство у борби против корупције. Минимизирати 

интеракције између службеника и грађана. 

              Четврти, напријед наведени елеменат, спа- 

да у домен репресије, а за његово провођење од 

кључне важности је подизање статуса унутрашњих 

контрола и одговорности за провођење интерних 

антикорупцијских програма. 

 

              Други ниво активности у борби против 

корупције представља координирање помоћи и 

међусобне сарадње како између организационих 

јединица унутар, тако и са спољним структурама 

(тужилаштва, судови, инспекције, друге институ- 

ције сигурности и др.), као и сарадњу са другим 

органима који издају документа. 

 

              При реализацији планираних активности 

које Програм садржи, потребно је придржавати се 

следећих принципа: 

- принцип воље, 

- принцип недискриминације и поштовања 

слобода и права грађана, 

- принцип легалности, 

- принцип координације и заједничке сара- 

дње, 

-принцип професионализма и усклађено- 

сти са свим подручјима дјеловања, 

- принцип поштовања планираних обавеза 

из Програма и 

- принцип транспарентности и отоврености 

Програма. 

              Програм је сачињен са намјером да буде 

трајног карактера уз могућност његове измјене и 

допуне на начин на који је и донесен, а 

примјењиваће се на цијелом подручју на којем 

орган управе врши послове и задатке из своје 

надлежности. 

              Орган управе има за циљ да се системски, 

плански и најодлучније супростави појави корупци- 
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је што је и основни циљ Програма за борбу против 

корупције. 

              Сви запослени обавезни су своје дужности 

обављати у оквиру закона, подзаконских прописа, 

поштујући и уважавајући инструкцију претпостa- 

вљених, у складу са пословима и задацима радног 

мјеста на које су распоређени у складу са 

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне 

службе општине Прњавор. Лична је одговорност 

сваког запосленог да своје дужности обавља 

професионално, ефикасно, одговорно, непристра- 

сно, етично и да своје надређене руководиоце 

обавјести о свакој уоченој неправилности. 

              Руководиоци унутрашњих организационих 

јединица морају приоритетно имати за циљ да 

чувају и побољшавају углед органа управе у 

цјелини, константно радећи на идентификацији 

сваког тзв. коруптивног (неетичног) понашања. 

 

Б) Задаци 

 

              У складу са напријед наведеним нивоима 

Програма, уважавајући принципе за његову 

имплементацију носиоци ће путем организационих 

јединица у Административној служби општине 

Прњавор у складу са утврђеним и прописаним 

надлежностима извршавати следеће задатке: 

 

              Елиминисање услова који доводе до 

корупције     

 

1. проучавање најбоље европске праксе, те 

препорука ICAO и G8, посебно у вези руковођењем 

организационим јединицама, инспекцијског надзо- 

ра, те међународне сарадње и усклађености ових 

активности ради њеног евентуалног коришћења у 

органу управе, 

2. проналажење могућности примјене 

обимнијих и интезивнијих проактивних мјера и 

случајева постојања сумње да је извршено криви- 

чно дјело од стране запослених, 

3. рад на доношењу нових проведбених 

прописа и инструктивних аката који би били 

усклађени са низом законских и подзаконских 

прописа, чиме би се рад у сегменту унутрашње 

контроле и инспекцијског надзора учинио ефика- 

снијим и квалитетнијим, а унутрашњу контролу 

вршио би овлашћени службеник који би у сарадњи 

са начелником учествовао у планирању надзора и 

контроле, а истовремено би за свој рад био 

одговоран начелнику,  

4. годишњим плановима утврдити начин 

вршења контроле над радом система документа, а 

исте планирати два пута годишње, 

5. рад на побољшању механизама сарадње 

са дисциплинским органима, 

6. елиминисање сукоба интереса запосле- 

них и праћење законске регулативе која регулише 

ову област, 

7. провођење анкета међу запосленим ради 

утврђивања слабих тачака и прикупљања прије- 

длога за смањење истих, 

8. у описе радних мјеста запослених 

(Правилник о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе општине 

Прњавор) навести постојање унутрашњих контрола 

и обавезу да их се придржавају, 

9. увођење објективних критерија у посту- 

пку запошљавања, с циљем избора најквалитетнијег 

и најстручнијег кадра, 

10. увођење основних безбједоносних про- 

вјера у поступку запошљавања  и периодично 

вршење безбједоносних провјера за запослене, који 

већ раде на пословима издавања извода из 

матичних књига и увјерења о држављанству, као и 

запослених чији су послови у непосредној вези са 

тим пословима, 

11. кроз систем оцјењивања и награђивања 

дјеловати стимулативно на службеника у смислу да 

правилан и законит рад буде циљ његовог рада,  

12. предузимање одговарајућих организаци- 

оно-техничких мјера заштите, 

13. утврдити стандарде понашања који 

забрањују запосленима да прихватају поклоне и 

дарове од лица којима издају документе, 

14. електронском размјеном података, 

коришћењем мањег броја сервера за размјену пода- 

така сходно упутама и нормативима, успоставља- 

њем дигитално овјерене електронске евиденције 

грађана. 

 

              Унутрашња контрола и мјере кажња- 

вања 

 

1. истраживање корупције у конкретној 

организационој јединици и предузимање надле- 

жних мјера, 

2. запримање свих представки и жалби 

поднесених од стране грађана или по сазнањима 

службе и спровођење брзих и ефикасних унутра- 

шњих истрага путем надлежних инспекцијских 

органа, а у вези случајева корупције, као и 

осигурање повратне информације грађанима 

(појединцима), 

3. иницирање поступка за утврђивање 

дисциплинске одговорности и предлагање изри- 

цања мјера у складу са Законом, 

4. покретање дисциплинског поступка за 

запослене за које постоје основи сумње да су 

починили кривично дјело, односно повреду радне 

дужности прописане Законом, 

5. спречавање и расвјетљавање кривичних 

дјела, 

6. формирање јединствене базе података о 

случајевима корупције. 
 

              Едукација и јавна информисаност 

 

1. едукација, промовисање и квалитетније 
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провођење Етичког кодекса за државне службенике 

и намјештенике, 

2. обука запослених из области Закона о 

слободи приступа информацијама, Закона о зашти- 

ти личних података, Закона о заштити тајних 

података и др., 

3. оспособљавање запослених који раде на 

пословима везаним за документа (издавање извода 

из матичних књига и увјерења о држављанству) и 

запослених чији су послови у непосредној вези са 

тим пословима за рад на информатичким 

системима који ће се користити у поступцима 

издавања, а посебно едукација о мјерама заштите и 

сигурности при обради података, 

4. оспособљавање и едукација за рад у 

поступку вршења провјере вјеродостојности 

података који предходе издавању извода, као и 

обавезном уношењу у информатички систем, 

5. годишњим и другим периодичним 

плановима едукације предвидјети обуку запослених 

за рад на системима за издавање извода из 

матичних књига и увјерења о држављанству, као и 

обуку осталих запослених за коришћење информа- 

тичке опреме у сврху брже комуникације, међусо- 

бне и са грађанима, 

6. осигурање и реализација одговарајуће 

стручне и специјалистичке обуке запослених у 

циљу спречавања корупције, 

7. проактивно дјеловање према медијима, 

информисање јавности о активностима општине 

Прњавор у наведеној области. 

 

              Транспарентност и извјештавање 

 

1. спровођење интерне кампање о Програ- 

му за борбу против корупције у Административној 

служби општине Прњавор са посебним освртом и 

нагласком на опасност и штетност корупције, 

2. израда, објављивање промотивних мате- 

ријала и водича за приступ информацијама и 

објављивање правила и процедура за остваривање и 

заштиту права грађана, 

3. обезбјеђење отворених и транспарентних 

поступака планирања и коришћења буџетских 

средстава и досљедна примјена Закона о јавним 

набавкама, 

4. обезбјеђење потребних материјално-

финансијских средстава и других потребних 

предуслова за провођење мјера и активности из 

овог Програма, израда мјесечног извјештаја о 

случајевима корупције, 

5. координирање помоћи и успостављање 

ефикасније међусобне сарадње како између 

организационих јединица унутар општине Прњавор 

у цјелини, тако са спољним структурама (тужила- 

штва, судови, инспекције и друге институције 

сигурности и др.). 
 

III. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

              Циљеви и задаци овог програма су: 

- да се избјегне утицај на службеника да 

чини нешто што је супротно важећим прописима, 

- да се развије одговорност службеника у 

смислу да је дужан одбити извршење усменог или 

писменог налога, ако би то представљало кривично 

дјело и да о томе писмено обавјести руководиоца 

органа, односно орган који надзире рад органа 

управе, ако је налог издао руководилац органа, 

- да се са дужном пажњом користи 

имовином која му је повјерена у сврху обављања 

његових дужности и да је не смије корисити за 

постизање личног интереса или за друге незаконите 

активности, 

- да је забрањено да захтијева или прими 

поклоне за личну корист, корист породице или 

органа, ради повољног рјешавања предмета 

управног или другог поступка, 

- да не смије нудити, нити давати поклоне 

или друге користи другом службенику, његовом 

сроднику или брачном, односно ванбрачном 

супружнику, ради остваривања властите користи, 

- да не смије доносити одлуке, односно 

учествовати у доношењу одлука које утичу на 

финансијски или други интерес његовог брачног 

или ванбрачног друга, дјетета или родитеља, 

- да се елиминише утицај (притисак) на 

службеника, 

- да се постигне већа сигурност издатих 

докумената (извода из МК и увјерења), 

- да се обезбједи благовремено и конти- 

нуирано обавјештавање јавности о вршењу послова 

из дјелокруга Административне службе, 

- да се смањују лични контакти са службе- 

ником, а јачају контакти путем телефона и е-маила, 

- да се спријечи поступање супротно 

прописима и етичком кодексу. 
 

              Реализацијом планских задатака из овог 

Програма очекује се суштинско подизање квалитета 

нивоа рада у Административној служби општине 

Прњавор. 

              С тим у вези, реално је очекивати већу 

спремност грађана да сарађују у борби против свих 

облика корупције у јавној служби, а самим тим и 

очувању сигурности друштвене заједнице. 

              Подизање већих етичких стандардана на 

виши ниво ће имати позитиван утицај на укупне 

расположиве капацитете у области професионалних 

стандарда. 

 

IV. ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

              За провођење овог Програма задужују се 

руководиоци организационих јединица, односно 

начелници Одјељења Административне службе 

општине Прњавор, шеф кабинета начелника 

општине, шеф службе за јавне набавке и заједничке 

послове Административне службе општине 

Прњавор и секретар Скупштине општине Прњавор.  

              Наведена лица за провођење Програма 

одговарају начелнику општине.       
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V. ОБЈАВЉИВАЊЕ  

 

              Овај Програм објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-199/09                              НАЧЕЛНИК  

Датум: 30.09.2009. 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 8. став 2. Правилника о 

условима и поступку одобравања и исплате 

једнократне новчане помоћи борцима, ратним 

војним инвалидима и породицама погинулих 

бораца, број 01/1-022-177/09 од 08.09.2009. године, 

Начелник општине д о н о с и 
   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу једнократне 

новчане помоћи 
 

I 

                Именује се Комисија за додјелу једнокра-

не новчане помоћи (у даљем тексту: Комисија) при 

Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту Административне службе општине 

Прњавор, на период од 4 (четири) године, у саставу: 

 

1. СЛАВКО СМИЉАНИЋ,  в.д. начелник 

одјељења, за предсједника, 

2. ЈЕЛЕНКО СИМИЋ, за замјеника 

предсједника, 

3. ЉУБАН ВОЛАШ, представник Борачке 

организације општине Прњавор, за члана, 

4. БРАНЕ ЈУГОВИЋ, представник  Удруже- 

ња РВИ општине Прњавор, за члана, 

5. БРАНКА АУЛИЋ, представник Органи- 

зације породица погинулих, заробљених и несталих 

бораца општине Прњавор, за члана. 
 

II 

 Задатак Комисије је да разматра захтјеве за 

додјелу једноктатне новчане помоћи лицима 

обухваћеним Законом о правима бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и 

утврђени приједлог достави Начелнику општине на 

одобравање. 
 

III 

 Комисија је дужна у потпуности поштовати 

одредбе Правилника о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца. 
 

IV 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавити ће се у „Службеном гласнику  

општине Прњавор“.  
 

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

Дана 15.09.2009. године                   мр Дарко Томаш, с.р.                
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Кабинет начелника 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

7.850,22 КМ.  

 

II 

Износ од 7.850,22 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 614200 – Буџетска резерва у износу од 

7.850,22 КМ (потрошачка јединица број  

00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 614200 – Програм изградње породичних 

кућа за ромске породице износу од 7.850,22 КМ 

(потрошачка јединица број  00750120 – Кабинет 

начекника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења неопходних средстава за 

реализацију Програмa изградње породичних кућа за 

ромске породице.  

 

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: 01/1-014-165-2/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 21.09.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.                                                              
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 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 измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2009. годину  
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(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

12/09), начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције у укупном износу од 

1.450,00 КМ.  
            

II 

Износ од 1.450,00  КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 821600 Средства за подршку пројектима 

за одржив повратак у износу од 1.450,00 КМ 

(потрошачка јединица број 00750250 Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 615200 Капиталне помоћи појединцима 

и непрофитним организацијама у износу од 

1.450,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750250 Одјељење за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава неопходних за реа- 

лизацију уговора број 01/1-370-172/09 од 23.09. 

2009. године на наведеној буџетској позицији, те 

правилног евидентирања конта трошкова. 

 

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: 01/1-401-199/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 02.10.2009. 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 разматра- 

јући захтјев Спортско риболовног друштва 

„Прњавор“ Прњавор за додјелу новчаних средстава, 

начелник општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Спортско риболовном друштву „Прња- 

вор“ Прњавор, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 500,00 КМ, 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – Кабинет начелника, а на име 

сношења трошкова наступа на Свјетском првенству 

у Француској чланова репрезентације БиХ у лову 

шарана и амура Тривичевић Љубише и Савић 

Јовице. 

Средства уплатити на жиро рачун Спортско 

риболовног друштва „Прњавор“ Прњавор, број 

555007 0021684316, отворен код Нове банке, фили- 

јала Прњавор, ЈИБ: 440 120 769 0006. 
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-139/09                     НАЧЕЛНИК 

Датум: 5.10.2009. 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 разма- 

трајући захтјев АД „Вучијак“ Прњавор за додјелу 

новчаних средстава, начелник општине, доноси 

сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

АД „Вучијак“ из Прњавора, одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 297,81 КМ, са позиције 614200 – буџе- 

тска резерва, потрошачка јединица 00750120 – 

Кабинет начелника, а на име плаћања лијекова за 

заштиту коња по рачуну Крајина лијек Бања Лука. 

Средства уплатити на жиро рачун АД 

„Вучијак“ Прњавор, број 551-105-11303369-03, 

отворен код Уни Кредит банке АД Бања Лука. 
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-142/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 9.10.2009. године                  мр Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
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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 разма- 

трајући захтјев Спортско риболовног клуба РВИ 

општине Прњавор за додјелу новчаних средстава на 

име учешћа на риболовачком такмичењу, начелник 

општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

 Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 230,50 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – Кабинет начелника, а за 

плаћање рачуна С.Т.Р. Риболовачка прича, број 

1/2700 од 24.9.2009. године на име куповине 

риболовачког материјала за Спортско риболовни 

клуб РВИ општине Прњавор. 

 Средства уплатити на жиро рачун С.Т.Р. 

Риболовачка прича, Вељке Миланковића бб, 

Прњавор, број 562-099-0000-6071-32, ЈИБ 

4503225720009, а по рачуну који је саставни дио 

овог закључка.  
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-143/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 14.10. 2009. године            мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

302 
 

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 разма- 

трајући захтјев Основне школе „Бранко Ћопић“ 

Прњавор за додјелу новчаних средстава, начелник 

општине, доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Основној школи „Бранко Ћопић“ Прња- 

вор, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 237,70 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – Кабинет начелника, а за 

куповину наставних средстава и учила за групни и 

колективни рад за одјељења I разреда школе. 

 Средства уплатити на жиро рачун 

Синдикалне организације Основне школе „Бранко 

Ћопић“ Прњавор.  
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-134/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 14.10.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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потребама. Одговорни уредник Новка Петровић. Штампа Стручна служба СО-е.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


