
 

 

  

 

 

   

 
Број 23       Год. 45.  

 

31. децембар 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 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 доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о  именовању  Комисије за 

додјелу једнократне новчане помоћи 

  

I 

 Мијења се Рјешење о именовању Комисије 

за додјелу једнократне новчане помоћи број: 01/1-

022-177/09 од 15.09.2009. године на тај начин што 

се за предсједника комисије именује ТОМИЋ 

СРЂАН, начелник одјељења. 

 Остали дио рјешења остаје непромијењен. 

 
II 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавит ће се у  „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

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

Датум: 11.11.2009. 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 Атлетског клуба Прњавор за додјелу 

новчаних средстава за сношење трошкова такмиче- 

ња, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Атлетском клубу Прњавор, одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 1.500,00 КМ, са позиције 614200 – буџет- 

ска резерва, потрошачка јединица 00750120 – Каби- 

нет начелника, а на име помоћи у сношењу трошко- 

ва такмичења у Премијер лиги БиХ и Купу БиХ. 

Средства уплатити на жиро рачун Атле- 

тског клуба Прњавор, број 5520340001979622, отво- 

рен код Hypo Alpe Adria банке, ЈИБ 4402507430002.  
 

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: 01/1-434-185/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Гркокатоличког жупског уреда Прња- 

вор за додјелу новчаних средстава за реализацију 

пројекта изградње етно куће, начелник општине, 

доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Гркокатоличком жупском уреду Прња-

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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вор, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 4.770,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи у реализацији пројекта изградње етно куће 

у дворишту Гркокатоличког жупског уреда. 

Средства уплатити на жиро рачун 

Гркокатоличког жупског уреда Прњавор, број 

5510160001014690, отворен код UniCredit банке, 

ЈИБ 4401504980005.  

 

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: 01/1-407-17/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Шуман Боже, сина Данила из Хрваћа- 

на, за додјелу новчаних средстава за сношење 

трошкова школовања сина Небојше, начелник 

општине, доноси сљедећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Шуман Божи, сину Данила из Хрваћана, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 600,00 КМ, са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, а на име помоћи за сношење 

трошкова школовања сина Небојше.  

Средства уплатити на текући рачун Шуман 

Боже, број 45280840000, отворен код UniCredit 

банке, ЈМБГ 0601959103538.  

 

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: 01/1-670-3/09                                НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Митрић Маје из Ратковца за додјелу 

новчаних средстава за трошкове школовања, наче- 

лник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

  Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 600,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи за сношење трошкова школовања Митрић 

Маје из Ратковца.  

Средства уплатити на текући рачун Митрић 

Веселке, мајке Митрић Маје, број 562-

1208000766075, отворен код НЛБ Развојне банке, 

ЈМБГ 1503962108534.  

 

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: 01/1-670-5/09                                  НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Захировић Сакиба, сина Османа из 

Прњавора, за додјелу новчаних средстава, начелник 

општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

 Захировић Сакибу, сину Османа из Прња- 

вора, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 1.000,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи у опремању ковачке радње.  

Средства уплатити на текући рачун Захиро- 

вић Сакиба, број 1533748933, отворен код Hypo 

Alpe Adria банке, ЈМБГ 1211949103522.  
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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: 01/1-014-146/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 

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

набавку новогодишњих пакетића, начелник општи- 

не, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

  Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 2.100,15 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

набавке новогодишњих пакетића.  

Средства уплатити на жиро рачун ДОО 

„Плутон“ Прњавор, број 1610450030820041, отво- 

рен код Raiffeisen банке, ЈИБ 4402269660002, а по 

рачуну број 01/09 од 30.12.2009. године 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: 01/1-434-184/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Општинског удружења пензионера 

Прњавор за додјелу новчаних средстава, начелник 

општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Општинском удружењу пензионера Прња- 

вор, одобравају се из буџета општине новчана сре- 

дства у укупном износу од 2.000,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име помоћи у 

организовању наступајућих празника. 

Средства уплатити на жиро рачун Општи- 

нског удружења пензионера Прњавор, број 567-463-

19003334-45,  ЈИБ 4401231480004.  

 

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: 01/1-431-182/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Основне  школе „Милош 

Црњански“ Поточани за набавку спортске опреме, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Основној школи “Милош Црњански“ Пото- 

чани, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 500,00 КМ, са позици- 

је 614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име набавке 

спортске опреме за наставу физичког васпитања.  

Средства уплатити на жиро рачун Синдика- 

лне организације Основне школе „Милош Црња- 

нски“ Поточани.  

 

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: 01/1-431-22/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Ђурђевић Бране, сина Миливоја за 

додјелу новчаних средстава на име измирења дуга 

по основу издавања одобрења за грађење, начелник 

општине, доноси сљедећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 3.424,80 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

измирења дуга за издавање одобрења за грађење и 

то: 1.794,40 КМ на име ренте и 1.630,40 КМ  на име 

уређења земљишта.  

Средства у износу од 1.794,40 КМ уплатити 

на жиро рачун буџета општине, број 555-007-

00215707-29, врста прихода: 721223, буџетска 

организација: 9999999, сврха дознаке: рента.  

Средства у износу од 1.630,40 КМ уплатити 

на жиро рачун буџета општине, број 555-007-

00215707-29, врста прихода: 722411, буџетска орга- 

низација: 9999999, сврха дознаке: уређење.  

 

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: 01/1-532-212/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. 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 Скупштине општине Прњавор за 

додјелу новчаних средстава Санчанин Младенки из 

Шибовске, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Санчанин Младенки из Шибовске, одобра- 

вају се из буџета општине новчана средства у 

укупном износу од 6.000,00 КМ, са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, а на име помоћи за завршетак 

стамбено-породичне куће.  

Средства уплатити на текући рачун 

Санчанин Младенке, број 555-007-81216612-65, 

отворен код Нове банке АД Бијељина, ЈМБГ 

0410970108533.  

 

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: 01/1-532-267/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

485 
 

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 Кола српских сестара за додјелу једно- 

кратне новчане помоћи Домуз Ради из Штрбаца, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Колу српских сестара Прњавор, одобравају 

се из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 1.000,00 КМ, са позиције 614200 – 

буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 – 

кабинет начелника, а на име помоћи самохраној 

мајци Домуз Ради из Штрбаца.  

Средства уплатити на жиро рачун Кола 

српских сестара, број 567-463-1900-4718-64, отво- 

рен код Цептер банке.  

 

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: 01/1-532-270/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

486 
 

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 разматрају- 

ћи захтјев Светосавске омладинске заједнице 

Прњавор и Лукић Славољуба из Доњих Вијачана за 

додјелу новчаних средстава за научно-истражива- 

чки пројекат, начелник општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Светосавској омладинској заједници Прња- 

вор, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 2.000,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи за реализацију пројекта „Туристичко 

вредновање средњовјековног насљеђа прњаворске 

општине“.  

Средства уплатити на жиро рачун Светоса- 

вске омладинске заједнице Прњавор, Епархије 

бањалучке Српске православне цркве, 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: 01/1-431-36/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

487 
 

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 Прња- 

вор за додјелу новчаних средстава за обиљежавање 

предстојећих празника, начелник општине, доноси 

сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Светосавској омладинској заједници Прња- 

вор, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 3.470,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

обиљежавања предстојећих празника.  

Средства уплатити на жиро рачун Светоса- 

вске омладинске заједнице Прњавор, Епархије 

бањалучке Српске православне цркве, 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: 01/1-434-180/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

488 
 

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 Скупштине општине Прњавор за додјелу 

новчаних средстава Основној школи „Петар Кочић“ 

Шибовска, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Основној школи “Петар Кочић“ Шибовска, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 1.000,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име набавке 

компјутерске опреме за потребе школе.  

Средства уплатити на жиро рачун Синдика- 

лне организације Основне школе „Петар Кочић“ 

Шибовска, број 562-099-00010396-55, отворен код 

НЛБ Развојне банке.  

 

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: 01/1-431-35/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

489 
 

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 Милић Душка, сина Рајка из Грабик 
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Илове за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Милић Душку, сину Рајка из Грабик Илове, 

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 за сношење 

трошкова лијечења.  

Средства уплатити на име Милић Душка, 

на текући рачун број 555-007-81218591-45, отворен 

код Нове банке, ЈМБГ 0101973103580.  

 

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: 01/1-532-269/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

490 
 

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 Милић Жељка, сина Васкрсије из 

Бабановаца за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Милић Жељку, сину Васкрсије из Бабано- 

ваца одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 200,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

помоћи у сношењу трошкова лијечења. 

 Средства уплатити на текући рачун Милић 

Жељка, број 555-007-81430489-89 отворен код Нове 

банке, ЈМБГ 1508966103539 

  

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: 01/1-532-271/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

491 
 

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 Вукомановић Миленка из Доње Мравице 

за новчаним средствима, начелник општине доноси 

следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Вукомановић Миленку из Доње Мравице   

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 400,00 КМ са позиције 614200 

- буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, на име помоћи за плаћање 

трошкова лијечења.  

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплати- 

ти на текући рачун број 551-000-99999999-32, 

партија 45056851002 отворен код UniCredit Bank 

Бања Лука. 

 

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: 01/1-532-284/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

492 
 

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 Пушић Трипе из Црквене за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Пушић Трипи из Црквене одобравају се из 

буџета општине новчана средства у укупном износу 

од 300,00 КМ са позиције 614200 - буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, на име помоћи за плаћање трошкова 

лијечења мајке. 
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II 

Средства из тачке I овог закључка уплати- 

ти на текући рачун број 555-007-81222214-40, 

отворен код НОВЕ БАНКЕ а.д. 

 

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: 01/1-532-273/09                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

493 
 

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 разматрају- 

ћи захтјев Лекић Драгосаве из Просјека за новча- 

ним средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Лекић Драгосави из Просјека одобравају се 

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. 

 

II 

Средстава из тачке I овог Закључка уплатити 

Лекић Драгосави из Просјека на текући рачун број 

562-002-80859030-34 отворен код НЛБ Развојне 

банке Бања Лука, филијала Прњавор ЈМБГ 

0704934108520. 

 

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: 01/1-532-282/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

494 
 

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 Марић Ковиљке из Црквене за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Марић Ковиљки из Црквене одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 300,00 КМ са позиције 614200 - буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, на име помоћи за плаћање трошкова 

лијечења.  
 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на текући рачун број 562-002-80339628-32  отворен 

код НЛБ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ. 
 

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: 01/1-532-276/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

495 
 

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 Ковачевић Живадина из 

Чивчија за новчаним средствима, начелник 

општине доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Ковачевић Живадину из Чивчија одобрава- 

ју се из буџета општине новчана средства у уку- 

пном износу од 300,00 КМ са позиције 614200 - 

буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 - 

кабинет начелника, на име помоћи за плаћање тро- 

шкова лијечења мајке.  
 

II 

Средства из тачке I овог Закључка уплати- 

ти на текући рачун број 565-002-00015380-93 отво- 

рен код БОБАР БАНКЕ, ЈМБГ  0205978103538. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
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доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-278/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

496 
 

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 Мандић Душана из Просјека за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Мандић (Миливоја) Душану из Просјека 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 300,00 КМ са позиције 614200 

- буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, на име помоћи за плаћање 

трошкова лијечења.  

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплати- 

ти на текући рачун број 567-463-59001022-55  

отворен код VOLKSBANK. 

 

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: 01/1-532-277/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

497 
 

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 Кљајић Радмиле из Гусак–Гајеви за 

новчаним средствима, начелник општине доноси 

следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Кљајић Радмили из Гусак–Гајева  одобра- 

вају се из буџета општине новчана средства у 

укупном износу од 1.000,00 КМ са позиције 614200 

- буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, на име помоћи за плаћање 

трошкова сахране оца и мајке.  

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплати- 

ти на текући рачун број 562-002-80358664-57  

отворен код НЛБ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ. 

 

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: 01/1-532-275/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

498 
 

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 Којић Љубише из  Црквене за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Којић Љубиши из Црквене  одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 400,00 КМ са позиције 614200 - буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, на име помоћи за плаћање трошкова 

школовања дјеце.  

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на текући рачун број 564-100-80031474-05  отворен 

код НЛБ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ. 

 

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: 01/1-532-274/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

499 
 

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. Oдлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

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

ћи захтјев Дунић Сулејмана из Гајева за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Дунић Сулејману из Гајева одобравају се из 

буџета општине новчана средства у укупном износу 

од 300,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, за трошкове школовања унука. 

 

II 

Средстава из тачке I овог закључка уплатити 

Дунић Сулејману из Гајева на текући рачун број 

562-120-80024573-67 отворен код НЛБ Развојне 

банке а.д. Бања Лука, филијала Прњавор ЈМБГ 

3105956103522. 

 

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: 01/1-532-280/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

500 
 

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 разматрају- 

ћи захтјев Српске православне црквене општине у 

Поточанима за новчаним средствима, начелник 

општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Српској православној црквеној општини 

Поточани одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 5.000,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, за изгра- 

дњу храма у Црквеној. 

 

II 

Средстава из тачке I овог закључка уплатити 

Српској православној црквеној општини у Поточа- 

нима на рачун број 551-016-00017874-89 отворен 

код UniCredit банке а.д. Бања Лука, филијала 

Прњавор ЈИБ 4401621860363. 

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: 01/1-407-18/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

501 
 

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 Смољић Гордане из Прњавора за 

новчаним средствима, начелник општине доноси 

следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Смољић Недељка Гордани  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, на име помоћи за треће и свако 

следеће новорођено дијете. 

 
II 

Средства из тачке I овог закључка уплати- 

ти на текући рачун број 551-000-99999999-32, 

партија 4513607001 отворен код UniCredit Bank 

Бања Лука. 
 

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: 01/1-532-272/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

502 

 
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 разматрају- 

ћи захтјев Марић Велише из Црквене за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Марић Велиши из Црквене одобравају се из 

буџета општине новчана средства у укупном износу 

од 300,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, за трошкове лијећења оца. 

 

II 

Средстава из тачке I овог закључка уплатити 

Марић Велиши из Црквене на текући рачун број 

5517102585887706 отворен код UniCredit банке 

Бања Лука, филијала Прњавор ЈМБГ 

1006971103525. 

 

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: 01/1-532-281/09                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

503 

 
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 разматрају- 

ћи захтјев Кљајић Мунира из Гајева за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Кљајић Муниру из Гајева одобравају се из 

буџета општине новчана средства у укупном износу 

од 300,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, за трошкове школовања дјеце. 

 

II 

Средстава из тачке I овог закључка уплатити 

Кљајић Муниру из Гајева на текући рачун број 562-

002-80337419-63 отворен код НЛБ Развојне банке 

Бања Лука, филијала Прњавор ЈМБГ 

2510972103522. 

 

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: 01/1-532-283/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

504 
 

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 разматрају- 

ћи захтјев Дајане Симић из Бабановаца за новчаним 

средствима, начелник општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Дајани Симић из Бабановаца одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 600,00 КМ са позиције 614200 – буџетска 

резерва, потрошачка јединица 00750120 – кабинет 

начелника, на име једнократне новчане помоћи. 

 

II 

Средстава из тачке I овог закључка уплатити 

Дајани Симић из Бабановаца на текући рачун број 

562-100-80044756-56 отворен код НЛБ Развојне 

банке Бања Лука, филијала Прњавор ЈМБГ 

2209986126582. 
 

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: 01/1-532-279/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

505 
 

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 Српско Правoславне Црквене Општине 

Велика Илова за новчаним средствима, начелник 

општине доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Српско Православној Црквеној Општини 

Велика Илова одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 2.000,00 КМ
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са позиције 614200 - буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, на име 

помоћи за плаћање трошкова завршних радова на 

Црквеној сали. 
 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на текући рачун број 567-463-19001783-42, отворен 

код VOLKSBANK. 
 

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: 01/1-434-186/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31.12.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

506 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

ОГЛАС 

 
 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-23/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-48 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Прњавор - улица Светог Саве број 29, са 

следећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор - улица Светог Саве број 29. 

 

Оснивач: 4 (четири) етажна власника. 

 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 

 

 Заступа: Шљивић Садета, предсједник 

Скупштине самостално и без огранићења. 

 
Број: 06-372-23/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 

___________________________________________________________________________________________ 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон 051/660-340. Излази у складу са  

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

 


