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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите у 
области заштите и спасавања општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/15) 
и члана 67. и члана 88. став (1) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), а на приједлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације начелник општине 
доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Прњавор 
 

 1. У циљу спречавања ширења вируса ко- 
рона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на тери- 
торији општине Прњавор и заштите и спасавања 
становништва, до 15.01.2021. године забрањују се: 
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 
лица, 
 2) музика уживо у угоститељским објектима 
за смјештај, исхрану и пиће, 
 3) сва приватна окупљања у групама већим 
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 
други породични скупови сличне природе). 

2. Обавезују се грађани да: 
 1) на отвореном и у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) 
и придржавају се заштитне мјере физичког растојања 
од два метра, 
 2) у затвореним просторијама да се, поред 
ношења заштитне маске и одржавања физичког 

растојања од два метра, придржавају упутстава 
Института за јавно здравство Републике Српске за 
боравак у затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 
 3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 
ношења маске су изузета: 
 1) лица млађа од 7 година живота, 
 2) лица са посебним потребама која не могу 
скинути маску без помоћи других, 
 3) лица која обављају физичку спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
 4. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 1) услуге пружају заштићени маском, 
 2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
 3) обезбиједе маску грађанима који користе 
њихове услуге, а немају их, 
 4) придржавају се упутстава Института за 
јавно здравство Републике Српске за организовање 
рада, у зависности од дјелатности коју обављају. 
 5. Ограничава се рад до 15.01.2021. године 
од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 
часова: 
 1) трговинама на велико, 
 2) трговачким центрима и свим трговинама 
на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
 3) фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
 4) приватним стоматолошким амбулантама, 
 5) свим субјектима који обављају занатско-
услужне дјелатности, 
 6) пољопривредним апотекама, 
 7) дрогеријама. 
 6. Ограничава се рад до 15.01.2021. године 
од 06,00 до 22,00 часа: 
 1) свим врстама угоститељских објеката за 
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 
или у оквиру других објеката у којима се обавља 
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 
објекти за смјештај и сл.) 
 2) субјектима који врше доставу хране, ако 
су регистровани за обављање те дјелатности, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 55                                22.12.2020. 
 
 3) приређивачима игара на срећу (клади- 
онице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 
 7. До 15.01.2021. године, у периоду од 22,00 
до 06,00 часова, забрањује се свим привредним субје- 
ктима продаја алкохолних пића. 
 8. До 15.01.2021. године дозвољавају се та- 
кмичарске активности спортских организација и спо- 
ртиста искључиво без присуства публике, уз пошто- 
вање свих епидемиолошких мјера које је прописао 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 
 9. Ограничава се рад до 15.01.2021. године 
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници на 
велико. 
 10. Ограничава се рад до 15.01.2021. године 
од 06,00 до 22,00 часа радним даном, а недјељом од 
07,00 до 17,00 часова тржници на мало и зеленој 
пијаци. 
 11. Субјектима који обављају дјелатност про- 
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад до 15.01.2021. године од 06,00 до 
22,00 часа. 
 12. У прописаном редовном радном времену 
могу радити: 
 1) драгстори, с тим да у периоду од 22,00 до 
06,00 часова продају могу вршити искључиво путем 
шалтера, 

2) базени, „wellnes“ и спа центри посебно и у 
склопу објеката за смјештај, 

3) дјечији вртићи и 
4) играонице. 
13. Бензинске пумпе настављају да раде у 

досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад 
угоститељског дијела објекта до 22,00 часа. 

14. Хотели, хостели и мотели могу пружати 
услуге смјештаја гостију без временског ограничења, 
као и услуге исхране и пића гостима и трећим ли- 
цима са временским ограничењем од 06,00 до 22,00 
часа. 

15. Апотеке могу да раде сваким даном од 
07,00 до 22,00 часа. 

16. Сви напријед наведени субјекти дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здра- 
вство Републике Српске“ за спречавање појаве и 
ширења COVID-19  болести на радном мјесту. 

17. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену пропи- 
саних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Инсти- 
тут за јавно здравство Републике Српске“ са посе- 
бном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз обавезно 
поштовање прописане физичке дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење 
о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 

18. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних про- 
стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 

19. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како слиједи: 

1) на улазу у све службене просторије орга- 
на ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити 
задржавање у просторијама органа и прављење ду- 
жих редова у затвореном простору, 

2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане хиги- 
јене и 

3) контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од простора, 
одржавање физичке дистанце од два метра и уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 
мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 

20. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од куће за ра- 
днике за послове за које је то могуће. 

21. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова – По- 
лицијска станица Прњавор, те инспектори и комуна- 
лни полицајци Одјељења за инспекцијске послове 
општине Прњавор. 

22. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 
2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Зако- 
ном о јавном реду и миру („Службени гласник 
Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 
и 98/20). 

23. Наредба број 01/1-014-272/20 од 30.11. 
2020. године  ставља се ван снаге. 

24. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 
 
Број: 01/1-014-298/20                           Начелник 
Датум: 22. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службе- 
ницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16), члана члана 20. Правилника о 
јединственим процедурама за попуњавање упра- 
жњених радних мјеста у градској, односно општи- 
нској управи (“Службени гласник Републике Ср- 
пске”, број 42/17) и члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
 1. У Конкурсну комисију за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 
жњених радних мјеста службеника у Општинској 
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управи општине Прњавор (у даљем тексту: Коми- 
сија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 
2) Ивана Живанић, службеник за управља- 

ње људским ресурсима, члан, 
3) Ивана Декет, службеник, члан, 
4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 
5) Радојица Ђукић, са листе стручњака, 

члан. 
 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних мјеста службеника 
у Општинској управи општине Прњавор на неодре- 
ђено вријеме, што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 
и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 
слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16) и Правилником о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику 
општине листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-120-55-1/20                          Начелник 
Датум: 01. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

526 
 

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 161. Закона о службе- 
ницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16), члана 44. Правилника о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18), начелник општине Прњавор доноси сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије 
 

 1. У Конкурсну комисију за спровођење по- 
ступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 
жњеног радног мјеста намјештеника у Општинској 
управи општине Прњавор (у даљем тексту: Конку- 
рсна комисија) именују се: 

1) Ивана Декет, службеник, предсједник, 
2) Дариа Прибић, службеник, члан, 
3) Ивана Живанић, службеник за упра- 

вљање људским ресурсима, члан. 
 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

попуњавање упражњеног радног мјеста намјеште- 
ника у Општинској управи општине Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и сачињавање листе за 
избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин 
одређен Законом о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
Правилником о јединственим процедурама за попу-
њавање упражњених радних мјеста у градској, одно- 
сно општинској управи (“Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број 42/17). Конкурсна комисија ће 
доставити начелнику општине листу за избор канди- 
дата са записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-120-55-2/20                            Начелник 
Датум: 01. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана  59. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општи- 
не Прњавор доноси  

 
П Р А В И Л Н И К 

о  измјенама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 
21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 16/19, 20/19, 1/20, 5/20, 
8/20, 27/20, 39/20 и 41/20) у члану 49. у Одјељењу за 
општу управу, тачка 9. мијења се и гласи: 
„9. Стручни сарадник за административне 

послове 
Опис послова радног мјеста: 

 -  врши доставу предмета и аката кроз инте- 
рну доставну књигу организационим јединицама 
општинске управе, 
 - врши доставу писмена општинске управе 
грађанима, привредним друштвима, јавним устано- 
вама и предузећима и друго, 
 - по потреби обавља дактилографске посло- 
ве приликом сачињавања записника општинских 
комисија, 
 - врши преузимање поштанских пошиљака 
за општинску управу из поште, 
 - води доставну књигу за мјесто, књигу 
примљене и достављене поште (за пошту на име), 
књигу рачуна, књигу обичне поште, помоћну књигу 
Одјељења за општу управу и отпремну књигу поште, 
 - доставља потписане рачуне Одјељењу за 
финансије кроз књигу рачуна, 
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 - отпрема пошту у физичком облику при че- 
му провјерава да ли је писмено правилно адресирано 
и да ли је означен начин отпреме о чему упозорава 
надлежног службеника, 
 - обавља умножавање материјала за потребе 
општинске управе, 
 - стара се о уредности огласне табле, обавља 
и друге послове које му одреди шеф одсјека и наче- 
лник одјељења. 
 Категорија службеника: Седма категорија 
 Стручни сарадник 
 Звање:  Стручни сарадник - трећег звања 
 Сложеност послова: Рутински послови са 
великим бројем међусобно повезаних задатака у 
којима се примјењују једноставно и прецизно утврђе- 
не методе рада и поступци. 
 Самосталност у раду: Самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором и помоћи непо- 
средног руководиоца у рјешавању сложених стру- 
чних питања.  
 Одговорност: Самосталност у раду ограни- 
чена је надзором и помоћи непосредног руководиоца 
у рјешавању стручних питања. 
 Пословна комуникација и коресподенција:  
Контакти унутар основне и унутрашње органи- 
зационе јединице у којој је систематизовано радно 
мјесто.                                                                        
 Статус: Општински службеник 
 Број извршилаца: Један (1) 
 Посебни услови за обављање: Средња 
стручна спрема у четворогодишњем трајању, дру- 
штвеног смјера,  најмање шест мјесеци радног иску- 
ства у траженом степену образовања, положен стру- 
чни испит за рад у општинској управи, познавање 
рада на рачунару.“ 

                                                    

Члан 2. 
 У члану 50. у Одјељењу за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, у ставу (3) у 
тачки 4. у тексту „Број извршилаца“ ријеч и број 
„Два (2)“ замјењује се ријечју и бројем „Један (1)“. 

 

Члан 3. 
 (1) У члану 57. у Кабинету начелника, у та- 
чки 3. у тексту „Звање“ ријеч „првог“ замјењује се 
ријечју „трећег“.  
 (2) У истој тачки, текст “Посебни услови за 
обављање“ мијења се и гласи:  
 „Висока стручна спрема, четворогодишњи 
студиј, друштвеног или природног смјера, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова или 
еквивалент, најмање једна година радног искуства у 
траженом степену образовања, положен стручни 
испит за рад у општинској управи, познавање рада на  
рачунару.“ 
 (3) У истом члану у тачки 6. у тексту „Број 
извршилаца“ ријеч  и број „Један (1)“ замјењује се 
ријечју и бројем „Два (2)“.  
 

Члан 4. 
 У члану 62. у Одсјеку за заједничке послове, 
у тачки 3. у тексту „Посебни услови за обављање“  
број „III“ замјењује се бројем „IV“. 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-172/20                            Начелник 
Датум: 18. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
     

528 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Остала 
буџетска потрошња у укупном износу од 1.600,00 
КМ. 

 
II 

Износ од 1.600,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 413300 Камата на кредит од 7 мил. КМ у 

износу од 1.600,00 КМ (организациона јединица 
број 00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 на конто 487200 Трансфери ентитету у износу од 
1.600,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-235/20                             Начелник 
Датум: 16. октобар 2020. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за локални економски развој и друштвене дјелатности  
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у укупном износу од  40.000,00 КМ. 
 

II 
Износ од 40.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика и 

студената у износу од 40.000,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности), 

 на конто 414100 Субвенционисање комуналних 
такси за истицање пословног имена у износу од 
40.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-232/20                             Начелник 
Датум: 02. октобар 2020. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19 и 
51/20), Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру организационе јединице Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 2.170,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.170,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика и 

студената у износу од 2.170,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности), 

 на конто 416100 Средства за студентске награде – 
посебни резултати током школовања у износу од 
2.170,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-255/20                             Начелник 
Датум: 09. новембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19 и 51/20), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности 
у укупном износу од 2.210,00 КМ. 

 

II 
Износ од 2.210,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика 

и студената у износу од 2.210,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела-
тности), 

 на конто 415200 Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од 910,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности), 

 на конто 415200 Средства за имплементацију и 
суфинансирање пројеката предвиђених Страте- 
гијом развоја општине Прњавор 2012-2020. 
године у износу од 1.300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-401-259/20                             Начелник 
Датум: 13. новембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 

 

532 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 19/19 и 
51/20), Начелник општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру организационе јединице Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 28.920,00 КМ. 

 

II 
Износ од 28.920,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика и 

студената у износу од 28.920,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности), 

 на конто 412700 Услуге у области информисања-
медијско праћење у износу од 7.020,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности), 

 на конто 415200 Средства за подстицај и развој 
спорта у износу од 10.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности), 

 на конто 415200 Средства за имплементацију и 
суфинансирање пројеката предвиђених Страте- 
гијом развоја општине Прњавор 2012-2020. годи- 
не у износу од 11.900,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-264/20                             Начелник 
Датум: 20. новембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19 и 
51/20), Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Скупштина 
општине и стручна служба СО-е, у укупном износу 
од 1.000,00 КМ. 

 

II 
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 Остали непоменути расходи у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750110 – Скупштина општине и стручна 
служба СО-е), 

 на конто 412900 Трошкови репрезентације у 
износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750110 – Скупштина општине и стручна 
служба СО-е). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-013-10/20                              Начелник 
Датум: 23. новембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 

 

534 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19 и 51/20), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 
финансије у укупном износу од 15.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 15.500,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 Расходи за бруто плате запо- 

слених у износу од 15.500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750140 – Одјељење за фина- 
нсије), 

 на конто 411300 Расходи за накнаду плата запо- 
слених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата у износу од 
15.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750140 – Одјељење за финансије). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-269/20                              Начелник 
Датум: 30. новембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број 06-372-4/06 од 16.02.2006. године, извршило је у 
регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-14 упис осни- 
вања Заједнице за управљање зградом Прњавор, 
улица Његошева број 24. улаз А, са сљедећим пода- 
цима: 
 Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 
вљање зградом Прњавор, улица Његошева број 24. 
улаз А, је Драган Џомбић предсједник Управног 
одбора заједнице, самостално и без ограничења. 

Брисање досадашњих овлашћених лица за 
заступање заједнице: Братислава Видића и Бошка 
Велимировића, чланова Управног одбора заједнице. 

 

Број: 06-372-4/06                    Службено лице органа 
Датум: 15. децембар 2020. г.    Далибор Прерадовић, с.р. 

536 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број 06-372-12/04 од 19.11.2004. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-4 упис осни- 
вања Заједнице за управљање дијела стамбене зграде 
Угловница 1, Светог Саве 40А Прњавор, са сље- 
дећим подацима: 
 Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 
вљање дијела стамбене зграде Угловница 1, Светог 
Саве 40А Прњавор, је Василије Кнежевић предсје- 
дник Управног одбора заједнице, самостално и без 
ограничења. 

Брисање досадашњих овлашћених лица за 
заступање заједнице, Милице Микић предсједника 
Управног одбора заједнице. 

 
Број: 06-372-12/04                   Службено лице органа 
Датум: 16. децембар 2020. г.    Далибор Прерадовић, с.р.
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