
 

 

  

 

 

   

 
Број 18       Год. 45.  

 

30. новембар 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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На основу члана 48. и 52. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), Скупштина 

општине Прњавор је, нa 13. сједници одржаној дана 

26.11.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2010. годину суштински и 

формално-технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине тражи од начелника 

Општине да у року од 15 дана проведе 

јавну расправу о нацрту буџета oпштине 

Прњавор за 2010. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-229/09                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.11.2009. год.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), Скупштина 

општине Прњавор je, на сједници одржаној дана 

26.11.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2010. годину суштински и 

формално-технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-230/09                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.11.2009. год.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 5. став 3. Закона о 

празницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 43/07) и члана 41. и члана 

49. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05), начелник општине 

Прњавор, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке o раду у дане републичких 

празника 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о раду у дане републичких 

празника („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/08), иза члана 3. додаје се нови члан „3а“  

који гласи: 

 

„Члан 3а 

 „ Ако први дан републичког празника пада 

у суботу, могу да раде сви привредни субјекти у 

времену од 08,00 до 12,00 часова“. 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-78/09                                НАЧЕЛНИК 

Датум: 06.05.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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  На основу члана 5. став 3. Закона о 

празницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 43/07) и члана 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о измјени  Одлуке o  раду у дане републичких 

празника 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о раду у дане републичких 

празника („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/08) и Одлуци о допуни Одлуке о раду у дане 

републичких празника број 01/1-022-78/09 од 

06.05.2009. године мијења се члан „3а“ и гласи: 

 

 „ Ако републички празник пада у суботу, 

могу да раде сви привредни субјекти у времену од 

08,00 до 12,00 часова“. 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-221/09                  НАЧЕЛНИК  

Датум: 18.11.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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   На основу чланa 49. Статута општине 

Прњавор («Службени гласник општине Прњавор», 

број 8/05 и 6/08), а у вези са чланом 2. и чланом 48. 

Закона о прекршајима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/06 и 1/09), Нaчелник 

општине Прњавор,  доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ  

о одређивању представника овлашћеног органа за 

учествовање у прекршајном поступку 

 

I 

   Лица запослена у Административној 

служби општине Прњавор – Одјељењу за инспекци- 

јске послове, одређују се за представнике овлашће- 

ног органа у прекршајном поступку који се покреће 

и води по захтјеву надлежног инспектора. 

 

II 

 За представнике овлашћеног органа у сми- 

слу тачке I овог рјешења одређују се:  

 1.  Роквић Нада, 

 2.  Новарлић Ранка, 

 3.  Сарић Славка, 

4.  Радујковић Драгана, 

 5.  Мандић Весна, 

6.  Топић  Љубинко, 

 7.  Слатинац Менсура, 

 8.  Митрић Милкица, 

 9.  Сарић Марица,  

 10. Гарић Александар, и 

 11. Мујанић Бесима. 

 

III 

  Начелник Одјељења за инспекцијске посло- 

ве одређиват ће појединачно овлашћењима предста- 

вника овлашћеног органа из тачке II овог рјешења 

за сваки појединачан предмет у прекршајном 

поступку пред Основним судом Прњавор – 

Прекршајно одјељење. 

 

IV 

 Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење број 01/1-014-92/07 од 17.09.2007. 

године.  

V 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-014-254/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 13.11.2009.  године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08 ) и члана 5. Правилника о начину и 

поступку одобравања исплате једнократне новчане 

помоћи из буџета општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/07 и 8/07) 

начелник општине Прњавор, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије 

 

I 

  Именује се Комисија за рјешавање захтјева 

за додјелу једнократне новчане помоћи грађанима 

општине Прњавор (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

 1. Јелена Ђукарић - предсједник, 

 2. Дијана Милијаш - члан, 

 3. Јованка Тишма – члан. 
 

II 

 Задатак Комисије је да размотри захтјеве за 

додјелу једнократне новчане помоћи и сачини 

приједлог за додјелу новчаних средстава у складу 

са Правилником о начину и поступку одобравања и 

исплате једнократне новчане помоћи из буџета 

општине Прњавор. 
 

III 

 Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење број 01/1-022-16/07 од 21.02.2007. 

године.  
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IV 

  Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, a објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-257/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 20.11.2009. 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 кори- 

шћењу средстава буџетске резерве („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 7/09), а разматрајући 

захтјев Врховац Зорана, сина Томе из Чивчија за 

приспитавање одлуке о додјели једнократне новча- 

не помоћи, начелник општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Врховац Зорану, сину Томе из Чивчија, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 300,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име 

једнократне новчане помоћи. 

 Средства уплатити у корист Врховац 

Зорана, на текући рачун број 562-002-80358759-63  

отворен код НЛБ Развојне банке, ЈМБГ 

1306963103536.  
 

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: 01/1-532-158/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 3.11.2009. 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 разматрају- 

ћи захтјев Удружења грађана „Прњаворска иниција- 

тива за друштвени развој и унапређење људских 

права“ Прњавор за додјелу новчаних средстава за 

породицу Петковић Николе, начелник општине, 

доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

 Одобравају се из буџета општине новчана 
средства у укупном износу од 300,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи породици Петковић Николе из Прњавора. 

 Средства уплатити на име Петковић 

Милице, на текући рачун број 1567890329 , отворен 

код Нове бањалучке банке, ЈМБГ 1910948108538.  

 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-84/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 3.11.2009. 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 Јавне установе Народна библиотека за 

додјелу новчаних средстава за покриће трошкова 

промоције књиге „ПУТ У СВЕТУ ЗЕМЉУ“, 

начелник општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Јавној установи Народна библиотека 

Прњавор, одобравају се из буџета општине новча- 

на средства у укупном износу од 200,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

сношења трошкова промоције књиге „ПУТ У 

СВЕТУ ЗЕМЉУ“ Мире Лолић-Мочевић. 

 Средства уплатити у корист ЈУ Народна 

библиотека Прњавор, на жиро рачун број 

5550070022531223, отворен код Нове банке а.д. 

Прњавор,  ЈИБ 4402991570000.  
 

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: 01/1-434-160/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 6.11. 2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 



Страна 4 – Број 18      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 30.11.2009. год. 
 

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 Малиновић Бранкице кћи 

Стеве из Прњавора за додјелу једнократне новчане 

помоћи на име сношења трошкова сахране, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Малиновић Бранкици, кћи Стеве из 

Прњавора, 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 сахране чланова породице. 

 Средства уплатити на име Малиновић 

Бранкице, на текући рачун број 555-007-81456934-

03, отворен код Нове банке филијала  Прњавор,  

ЈМБГ 2702984108534.  

 

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: 01/1-532-245/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 20.11.2009. 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 разматрају- 

ћи захтјев Светосавске омладинске заједнице 

Прњавор за додјелу новчаних средстава, начелник 

општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Светосавској омладинској заједници 

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 

набавке никољданских пакетића. 

 Средства уплатити на жиро рачун Светоса- 

вске омладинске заједнице, број 562-099-00018723-

03, ЈИБ 4400989250089.  

 

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: 01/1-434-167/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 23.11.2009. 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 Гласа Српске везано за манифестацију 

„55. Избор 10 најбољих спортиста Републике 

Српске“, начелник општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

„Гласу Српске“ АД Бања Лука, одобрава- 

ју се из буџета општине новчана средства у уку- 

пном износу од 500,00 КМ, са позиције 614200 – 

буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 – 

кабинет начелника, а на име финансијске подршке 

за организовање манифестације „55. Избор 10 

најбољих спортиста Републике Српске“.  

 Средства уплатити на жиро рачун „Глас 

Српске“, број 551001-00016019-84, отворен код 

Нове бањалучке банке АД, ЈИБ 4401702350009.  

 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-260/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 25.11.2009. 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 понуду Дирекције Miss Босне и Херцеговине 

за Miss свијета за покровитељствo избора Miss 

регије Добој, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Дирекцији Miss Босне и Херцеговине за 

Miss свијет, одобравају се из буџета општине 
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новчана средства у укупном износу од 1.760,00 

КМ, са позиције 614200 – буџетска резерва, потро- 

шачка јединица 00750120 – кабинет начелника, а на 

име одржавања избора „Мис регије Добој за Мис 

Републике Српске 2010“. 

Средства уплатити на жиро рачун Д.О.О 

Miss БиХ, број 3060340000034194 отворен код 

Hypo Alpe Adria  банке, филијала Тузла  Ј И Б:  

4209205300008. 
 

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: 01/1-434-168/09                             НАЧЕЛНИК  

Датум: 26.11.2009. 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 разматрају- 

ћи захтјев Мјесне заједнице Прњавор за набавку 

огревног дрвета, шпорета и основних животних 

намирница за породицу Бенцун, начелник општине, 

доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 1.266,78 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

набавке шпорета на дрва, пакета хране и огревног 

дрвета за породицу Бенцун која се налази у стању 

социјалне потребе, и то: 

1. средства у износу од 740,28 КМ на име 

набавке шпорета на дрва и пакета хране по 

рачуну/отпремници број: 1042 од 23.11.2009. годи- 

не Д.О.О „Metalex“ и 

2. средства у износу од 526,50 на име 

набавке огревног дрвета по фактури/отпремници: 

3/165 од 26.11.2009. године OWAD International Itd.  

 Средства исплатити по наведеним рачуни- 

ма који су саставни дио овог закључка 
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-165/09                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.11.2009. 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 разматрају- 

ћи захтјев Удружења младих „Наша визија“ 

Прњавор за додјелу новчаних средстава за 

опремање библиотеке, начелник општине, доноси 

сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Удружењу младих „Наша визија“ из 

Прњавора, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 3.300,00 КМ, 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

набавке књига за библиотеке у основним школама 

Велика Илова и Шибовска. 

Средства уплатити у корист Удружења 

младих „Наша визија“, на жиро рачун број 

5674631900001317,  ЈИБ 4402881040005. 

 

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: 01/1-434-166/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.11.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Службе за јавне набавке и заједничке послове 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 Прња- 

вор», број 4/09), начелник општине доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре-

 



Страна 6 – Број 18      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 30.11.2009. год. 
 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750240 – Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у износу од 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 821600 – Реконструкција и инвестици- 

оно одржавање у износу од 2.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број  00750240 – Служба 

за јавне набавке и заједничке послове),  

• на конто 821300 – Набавка опреме у износу од 

2.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и заједни- 

чке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ној буџетској позицији неопходних за набавке 

наведене у захтјеву за реалокацију. 
 

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: 01/1-401-228/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 29.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                      
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев буџетског корисника 

Ватрогасно друштво 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 сре- 

дстава у оквиру потрошачке јединице број 

00750600 – Ватрогасно друштво Прњавор у износу 

од 8.037,90 КМ.  

 

II 

Износ од 8.037,90 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 821200 – Набавка грађевинских 

објеката у износу од 8.037,90 КМ (потрошачка 

јединица број 00750600 – Ватрогасно друштво 

Прњавор), 

• на конто 821600 – Реконструкција и инвести- 

ционо одржавање у износу од 8.037,90 КМ 

(потрошачка јединица број 00750600 – Ватрога- 

сно друштво Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ној буџетској позицији неопходних за оправке на 

објекту гаража.  

 

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: 01/1-400-20/09                                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 06.11.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                      
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Службе за јавне набавке и заједничке послове 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 Прња- 

вор», број 4/09), начелник општине доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750240 – Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у износу од 1.200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.200,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 613800 – Трошкови осигурања и 

банкарских услуга у износу од 700,00 КМ 

(потрошачка јединица број  00750240 – Служба 

за јавне набавке и заједничке послове),  

• са конта 613500 – Трошкови превоза и горива у 

износу од 500,00 КМ (потрошачка јединица 

број  00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 613400 - Набавка материјала у износу 

од 1.200,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и заједни- 

чке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ној буџетској позицији неопходних за набавке 

наведене у захтјеву за реалокацију. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-401-241/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 23.11.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                       
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Службе за јавне набавке и заједничке послове 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 Прња- 

вор», број 4/09), начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих  јединица Администра- 

тивне службе општине у износу од 4.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 613900 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у 

износу од 4.000,00 КМ (потрошачка јединица 

број  00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 613400 – Набавка материјала у износу 

од 4.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и заједни- 

чке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ној позицији неопходних за провођење активности 

наведених у захтјеву за реалокацију. 

 

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: 01/1-401-244/09                    НАЧЕЛНИК 

Датум: 25.11.2009. године     мр Дарко Томаш, с.р.           
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Одјељење 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 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 између организационих јединица Администра- 

тивне службе општине у износу од 49.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 49.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин:  

• са конта 613900 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у 

износу од 23.000,00 КМ (потрошачка јединица 

број  00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 821600 - Трошкови ширења мреже 

амбуланти породичне медицине у износу од 

23.000,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750170 Одјењење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• са конта 821600 – Изградња и реконструкција 

канализационе мреже у износу од 26.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број 00750170  Одјењење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 821600 – Изградња и реконструкција 

спортских игралишта у износу од 26.000,00 КМ 

(потрошачка јединица број 00750170  Одјењење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеним позицијама. 

 

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: 01/1-401-245/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 25.11.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.    
_________________________________________________________________________________________ 
 

377 
 

Разматрајући захтјев организационе 

јединице Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 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 



Страна 8 – Број 18      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 30.11.2009. год. 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Администрати- 

вне службе општине у износу од 1.286,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.286,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 613900 – Средства за обуку јединица 

цивилне заштите у износу од 820,00 КМ 

(потрошачка јединица број 00750180 – Одјеље- 

ње за борачко-инвалидску и цивилну заштиту), 

• са конта 613900 – Средства за трошкове рада 

првостепене љекарске комисије за оцјену инва- 

лидности у износу од 466,00 КМ (потрошачка 

јединица број 00750180 – Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту), 

• на конто 821300 – Набавка опреме у износу од 

1.286,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и заједни- 

чке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно наведе- 

ној позицији неопходних за провођење активности 

наведених у захтјеву за реалокацију. 

 

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: 01/1-401-248/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.11.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

САДРЖАЈ 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

357 Закључак о усвајању нацрта Одлуке о 

усвајању буџета општине Прњавор за 2010. 

годину..............................................................1 
 

358 Закључак о усвајању нацрта Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 

2010. годину....................................................1 
 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

359 Одлука о допуни Одлуке o раду у дане 

републичких празника...................................1 
 

360 Одлука о измјени  Одлуке o  раду у дане 

републичких празника...................................2 
 

361 Рјешење о одређивању представника овла- 

шћеног органа за учествовање у прекрша- 

јном поступку.................................................2 
 

362 Рјешење о именовању Комисије за рјешава- 

ње захтјева за додјелу једнократне новчане 

помоћи грађанима..........................................2                             
 

363 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број:  01/1-532-158/09..................3   
 

364 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-84/09.....................3   
 

365 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-160/09....................3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

366 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-532-245/09....................3 
 

367 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-167/09....................4 
 

368 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-014-260/09....................4 
 

369 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-168/09....................4 
 

370 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-165/09...............5 
    

371 Закључак о одобравању новчаних средста- 

ва из буџета, број: 01/1-434-166/09....................5 
 

372 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број: 01/1-401-228/09..................5 
 

373 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број: 01/1-400-20/09....................6 
 

374 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број: 01/1-401-241/09..................6 
 

375 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број:  01/1-401-244/09.................7 
                     

376 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број: 01/1-401-245/09..................7 
 

377 Закључак о реалокацији буџетских 

стредстава број: 01/1-401-248/09..................7 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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.   


