
 
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Сретко Аулић 
Штампа: Стручна служба СО-е   

 

23. фебруар 2021. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 7              Година 57. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 2.12 став 6. Изборног зако- 
на БиХ („Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 
7/14 и 31/16), члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 
23. Статута општине Прњавро (“Службени гласник 
општине Прњавор, бр. 15/17 и 12/08), Скупштина 
општине Прњавро на 2. сједници одржаној дана 3. 
фебруара 2021. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Општинске изборне комисије 
Прњавор 

 
1) Драган Јелић из Штрбаца, разрјешава се ду- 

жности члана Општинске изборне комисије Прњавор, 
због истека периода на који је именован, са даном 
30.12.2020. године.  

2) Ово Рјешење ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Централне изборне комисије 
БиХ, a уз забиљешку броја и датума сагласности обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-2/21                            Предсједник 
Датум: 3.фебрзар 2021. год.   Скупштине општине    
Прњавор,                                   Жељко Симић, с.р. 
 

На ово рјешење Централна изборна комисија 
БиХ, Рјешењем број: 06-1-07-1-135/21 од 11.2.2021. године, 
дала је сагласност на разрјешење Драгана Јелића, члана 
Општинске изборне комисије Прњавор.  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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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 буџетског корисника ЈУ Центар за ку- 
лтуру Прњавор у укупном износу од 900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412200 Расходи по основу утрошка ене- 

ргије, комналних, комуникационих и траснпо- 
ртних услуга у износу од 900,00 КМ (буџетски 

корсник ЈУ Центар за културу Прњавор број 
08180011), 

 на конто 412500 Расходи за текуће одржавање у 
износу од 900,00 КМ (буџетски корисник број 
08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор). 

 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: 01/1-401-270/20                            Начелник 
Датум: 3. децембар 2020. године  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  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од 2.030,89 КМ. 

 
II 

Износ од 2.030,89 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 Зимско одржавање локалних пу- 

тева, улица, тротара, тргова и др. у износу од 
2.030,89 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције), 

 на конто 412800 Остали комунални послови по 
наруџби (саднице, канали, уређење зелених по- 
вршина, објекти на путу, чишћење сливника, 
одржавање јавних извора и др.) у износу од 
1.530,89 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне по- 
слове и инвестиције), 

 на конто 412700 Геодетске и остале стручне услу- 
ге у износу од 500,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције). 

 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: 01/1-401-274/20                             Начелник 
Датум: 8. децембар 2020. године  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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности у укупном износу од 670,00 КМ. 

 

II 
Износ од 670,00 КМ утврђен чланом I овог 

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

студената у износу од 670,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности), 

 на конто 415200 Помоћ Ромској заједници усљед 
пандемије корона вируса – из средстава Савјета 
европе у износу од 670,00 КМ (организациона је- 
диница 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: 01/1-401-265/20                             Начелник 
Датум: 9. децембар 2020. године  Дарко Томаш, с.р. 
 

119 
 

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 Територијална 
ватрогасна јединица за у укупном износу од 2.140,00 
КМ. 

II 
Износ од 2.140,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412500 Расходи за текуће одржавање у 

износу од 2.140,00 КМ (организациона јединица 
број 00750125 –Територијална ватрогасна једи- 
ница), 

 на конто 511100 Набавка грађевинских објеката - 
вањско уређење у износу од 2.140,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750125 - Територијална 
ватрогасна јединица). 

 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: 01/1-401-280/20                            Начелник 
Датум: 14. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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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 
општу управу у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 Трошкови обиљежавања знача- 

јних датума у мјесним заједницама у износу од 
2.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу), 

 на конто 412700 Трошкови мртвозорника у изно- 
су од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

 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: 01/1-401-282/20                            Начелник 
Датум: 15. децембар 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 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од 670,00КМ. 

 
II 

Износ од 670,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротара, тргова и др. у износу од 
670,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције), 

 на конто 412800 Трошкови одржавања јавне ра-
свјете (у граду и мјесним заједницама) у износу  

од 670,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције). 

 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: 01/1-401-283/20                            Начелник 
Датум: 18. децембар 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 Скупштина 
општине и Стручна служба СО-е, у укупном износу 
од 1.150,00 КМ. 

 

II 
Износ од 1.150,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 Расходи по основу дневница за 

службена путовања у износу од 1.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750110 - Скупшти- 
на општине и Стручна служба СО-е), 

 са конта 412900 Накнаде одборника и чланова 
скупштинских коимисија у износу од 150,00 КМ 
(организациона јединица број 00750110 – Ску- 
пштина општине и Стручна служба СО-е), 

 на конто 412900 Трошкови репрезентације у 
износу од 1.150,00 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: 01/1-013-12//20                             Начелник 
Датум: 21. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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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 буџетског корисника ЈУ Центар за соци- 
јални рад Прњавор у укупном износу од 4.500,00 
КМ. 

 

II 
Износ од 4.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 Расходи за бруто плате запосле- 

них у износу од 4.500,00 КМ (буџетски корсник 
број 00750300 - ЈУ Центар за социјални Прњавор), 

 на конто 411300 Расходи за накнаду плата за ври- 
јеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата у износу од 4.500,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор). 

 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: 01/1-401-285/20                            Начелник 
Датум: 24. децембар 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 3.519,24 КМ. 

 
II 

Износ од 3.519,24 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика и 

студената у износу од 3.519,24 КМ (организаци- 
она јединица број 00750150 – Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности), 

 на конто 416100 Средства за студентске награде  

– посебни резултати током школовања у износу 
од 3.519,24 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој 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: 01/1-401-286/20                            Начелник 
Датум: 28. децембар 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 Одсјек за заје- 
дничке послове у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 511200 Инвестиционо одржавање, реко- 

нструкција и адаптација зграда и објеката у изно- 
су од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750240 – Одсјек за заједничке послове), 

 на конто 412900 Остали непоменути расходи у 
износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

 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: 01/1-401-288/20                           Начелник 
Датум: 30. децембар 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  
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З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Народна библи- 
отека Прњавор у укупном износу од 500,00 КМ. 

 

II 
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 511300 Набавка опреме у износу од 

500,00 КМ (буџетски корсник ЈУ Народна библи- 
отека Прњавор број 08180068 – ЈУ Народна 
библиотека Прњавор), 

 на конто 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 500,00 КМ (буџетски корисник број 
08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор). 

 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: 01/1-401-261/20                            Начелник 
Датум: 31. децембар 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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 700,00 
КМ. 

 

II 
Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 638100 Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме боловања који 
се рефундирају од Фонда обавезног социјалног 
осигурања у износу од 700,00 КМ (буџетски ко- 
рсник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

 на конто 411300 Расходи за накнаду плата за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и оста- 
лих накнада плата у износу од 700,00 КМ (буџе- 
тски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор). 

 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: 01/1-401-289/20                            Начелник 
Датум: 31. децембар 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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од  
8.200,00 КМ. 

 
II 

Износ од 8.200,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 Расходи за бруто плате запосле- 

них у износу од 3.000,00 КМ (буџетски корсник 
број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор), 

 са конта 411200 Расходи за бруто накнаде тро- 
шкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 1.700,00 КМ (буџетски 
корсник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

 са конта 638100 Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који 
се рефундирају од Фонда обавезног социјалног 
осигурања у износу од 3.500,00 КМ (буџетски 
корсник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

 на конто 412300 Расходи за режијски материјал у 
износу од 1.500,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Пр- 
њавор). 

 на конто 412400  Расходи за материјал за посебне 
намјене у износу од 6.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „На- 
ша радост“ Прњавор). 

 на конто 412500 Расходи за текуће одржавање у 
износу од 700,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор). 

 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. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-292/20                            Начелник 
Датум: 31. децембар 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 буџетског корисника Одјељење за фина- 
нсије у укупном износу од 29.600,00 КМ. 

 

II 
Износ од 29.600,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 Расходи за бруто плате запосле- 

них у износу од 21.000,00 КМ (буџетски корсник 
број 00750140 - Одјељење за финансије), 

 конта 638100 Издаци за накнаде плата за породи- 
љско одсуство и за вријеме боловања који се рефу- 
ндирају од Фонда обавезног социјалног осигура- 
ња у износу од 3.000,00 КМ (буџетски корсник 
број 00750140 - Одјељење за финансије), 

 конта 413300 Камата на кредит од 7. мил КМ у 
износу од 5.600,00 КМ (буџетски корсник број 
00750190 – Остала буџетска потрошња), 

 на конто 411200 Расходи за бруто накнаде тро- 
шкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 6.100,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750140 – Одјељење за фина- 
нсије), 

 на конто 411300 Расходи за накнаду плата за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и оста- 
лих накнада плата у износу од 23.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750140 – Одјељење за 
финансије), 

 на конто 411400 Расходи за отпремнине и једно- 
кратне помоћи (бруто) у износу од 500,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750140 – Одјељење за 
финансије). 
  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: 01/1-401-291/20                           Начелник 
Датум: 31. децембар 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 Остала буџе- 
тска потрошња у укупном износу од 2.370,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.370,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 638100 Остали издаци (рефундација 

прихода по основу књижних обавјештења доби- 
јених од Пореске управе) у износу од 2.370,00 КМ 

(организациона јединица број 00750190 – Остала 
буџетска потрошња), 

 конта 487200 Трансфери ентитету у износу од 
2.370,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња). 
 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: 01/1-401-291-1/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 буџетског корисника ЈУ Народна библио- 
тека Прњавор у укупном износу од 350,00 КМ. 

 
II 

Износ од 350,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412300 Расходи за режијски материјал у 

износу од 350,00 КМ (буџетски корисник број 
08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор), 
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 на конто 412200  Расходи по основу утрошка ене- 

ргије, комуналних, комуникационих и траспо- 
ртних услуга у износу од 350,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180068 – ЈУ Народна библиоте- 
ка Прњавор). 

 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: 01/1-401-291-2/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 ло- 
кални економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 4.860,00 КМ. 

 
II 

Износ од 4.860,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика и 

студената у износу од 4.860,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти), 

 на конто 416100 Средства за студентске награде – 
посебни резултати током школовања у износу од 
4.860,00 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 реалока- 
цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-291-3/20                        Начелник 
Датум: 31. децембар 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 Територијална 
ватрогасна јединица Прњавор и између буџетског 
корисника ЈУ Центар за социјални рад Прњавор у 
укупном износу од 12.400,00 КМ. 

 
II 

Износ од 12.400,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412200 Расходи по основу утрошка ене- 

ргије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга у износу од 200,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750125 - Територијална 
ватрогасна јединица Прњавор), 

 са конта 412400 Расходи за матраијал за посебне 
намјене у износу од 250,00 КМ (организациона 
јединица број 00750125 - Територијална ватрога- 
сна јединица Прњавор), 

 са конта 412500 Расходи за текуће одржавање у 
износу од 2.200,00 КМ (организациона јединица 
број 00750125 - Територијална ватрогасна једи- 
ница Прњавор), 

 са конта 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 700,00 КМ (организациона јединица 
број 00750125 - Територијална ватрогасна једи- 
ница Прњавор), 

 са конта 412900 Остали непоменути расходи у 
износу од 250,00 КМ (организациона јединица 
број 00750125 - Територијална ватрогасна једини- 
ца Прњавор), 

 са конта 511300 Набавка опреме у износу од 
500,00 КМ (организациона јединица број 
00750125 - Територијална ватрогасна јединица 
Прњавор), 

 са конта 511400 Инвестиционо одржавање опре- 
ме у износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750125 - Територијална ватрогасна 
јединица Прњавор), 

 са конта 516100 Издаци за залихе ситног инве- 
нтара, ауто-гума, одјеће и обуће у износу од 
600,00 КМ (организациона јединица број 
00750125 - Територијална ватрогасна јединица 
Прњавор), 

 са конта 416300 Смјештај штићеника у породицу 
у износу од 6.700,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
вор), 

 на конто 511100 Набавка грађевинских објектара 
- вањско уређење у износу од 12.400,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750125 – Територи- 
јална ватрогасна јединица Прњавор). 
  Реалокацију буџетских средстава потребно је 
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извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
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: 01/1-401-291-4/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 
јавне набавке, правна питања и прописе у укупном 
износу од 50,00 КМ. 

 
II 

Износ од 50,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 513100 Издаци за прибављање земљи- 

шта (потпуна експропријација) у износу од 50,00 
КМ (организациона јединица број 00750241 - 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и про- 
писе), 

 на конто 412700 Расходи за стручне услуге у изно- 
су од 50,00 КМ (организациона јединица број 
00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна пита- 
ња и прописе). 

 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: 01/1-401-291-5/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

135 
 

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 
стамбено-комуналне послове и инвестиције и између 
буџетског корисника ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор у укупном износу од 42.630,00 КМ. 

 

II 
Износ од 42.630,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412100 Трошкови закупнине паркинг 

простора у износу од 540,00 КМ (организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

 са конта 412200 Трошкови провизије за електро- 
нску наплату паркинга у износу од 1.200,00 КМ 
(организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције), 

 са конта 412800 Зимско одржавање локалних пу- 
тева, улица, тротара, тргова и др. у износу од 
3.300,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције), 

 са конта 412500 Набавка грађевинског материјала 
за изградњу пропуста, мостова и других објеката 
у износу од 600,00 КМ (организациона јединица 
број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуна- 
лне послове и инвестиције), 

 са конта 412800 Трошкови чешћења улица, тро- 
тоара и зелених површина са одвозом прику- 
пљеног отпада, трошкови прања улица и тро- 
тоара, кошење зелених површина са одвозом 
покошене траве, шишање живих ограда и вандре- 
дни комунални послови по наруџби у износу од 
1.560,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 
 са конта 412800 Остали комунални послови по 

наруџби (саднице, канали, објекти на путу, чи- 
шћење сливника, уређење зелених површина, 
одржавање јавних извора) у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције), 

 са конта 412900 Трошкови хоризонталне и верти- 
калне сигнализације у износу од 1.530,00 КМ 
(организациона јединица број 00750170 - Одјеље- 
ње за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције), 

 са конта 412500 Трошкови саобраћајне сигнализа- 
ције у износу од 1.750,00 КМ (организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

 са конта 412500 Траошкови одржавања локалне 
путне мреже (набавка, превоз и уградња поси- 
пног материјала, гредер) у износу од 640,00 КМ 
(организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
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ције), 
 са конта 412500 Трошкови ископа, чишћења кана- 

ла и других земљаних радова у износу од 560,00 
КМ (организациона јединица број 00750170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције), 

 са конта 414100 Субвенције закупнине стамбених 
јединица социјалног становања у износу од 
850,00 КМ (организациона јединица број 00750170 
– Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције), 

 са конта 415200 Капитални грант - изградња 
спортског центра - пројекат „ФИФА гол“ у изно- 
су од 6.600,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције), 

 са конта 416100 Додатак за помоћ и његу у изно- 
су од 7.900,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
вор), 

 са конта 416100 Додатак за помоћ и његу који се 
финансира из буџета РС у износу од 7.900,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор), 

 са конта 416300 Смјештај штићеника у установе 
социјалне заштите у износу од 7.200,00 КМ (буџе- 
тски корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор), 

 на конто 412900 Трошкови услуга контроле и 
наплате комуналне таксе за паркирање возила у 
износу од 470,00 КМ (организациона јединица 
број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуна- 
лне послове и инвестиције), 

 на конто 412800 Трошкови електричне енергије 
за јавну расвјету (у граду и мјесним заједницама) 
у износу од 42.160,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750170 - Одјељење за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције). 

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

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-291-6/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 
пољопривреду, водопривреду и шумарство у уку- 
пном износу од 10.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 414100 Подстицаји пољопривредним 

произвођачима у износу од 9.000,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750250 - Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство), 

 са конта 412700 Едукација пољопривредних про- 
извођача у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750250 - Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и шумарство), 

 на конто 414100 Подршка развоју задругарства у 
износу од 10.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750250 - Одјељење за пољопривреду, 
водо- привреду и шумарство). 

 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: 01/1-401-291-7/20                          Начелник 
Датум: 31. децембар 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 300,00 КМ. 

 
II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 Остали непоменути расходи у 

износу од 300,00 КМ (организациона јединица 
број 00750110 – Скупштина општине и Стручна 
служба СО-е), 

 на конто 412900 Трошкови репрезентације у изно- 
су од 300,00 КМ (организациона јединица број 
00750110 – Скупштина општине и Стручна слу- 
жба СО-е). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-291-8/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 буџетског корисника ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор у укупном износу од 
9.250,00 КМ. 

 
II 

Износ од 9.250,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 Расходи за бруто накнаде тро-  

шкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 6.700,00 КМ (буџетски 
корисник број 08150027 – ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор), 

 са конта 412200 Расходи по основу утрошка ене- 
ргије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга у износу од 2.550,00 КМ (буџетски 
корисник број 08150027 – ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор), 

 на конто 412700 Расходи за стручне услуге у 

износу од 9.250,00 КМ (буџетски корисник број 
08150027 ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ 
Прњавор). 

 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: 01/1-401-291-9/20                         Начелник 
Датум: 31. децембар 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 1.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Средства за стипендије ученика 

и студената у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона 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 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 - Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на 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: 01/1-401-291-10/20                      Начелник 
Датум: 31. децембар 2020. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и спа- 
савању 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 коро-  
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на SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 
општине Прњавор и заштите и спасавања становни- 
штва, до 05.03.2021. године забрањују се: 
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 
лица, 
 2) сва приватна окупљања у групама већим 
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 
други породични скупови сличне природе). 
 2. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос 
и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког 
растојања од два метра како у затвореном тако и на 
отвореном простору, те да се придржавају упутстава 
Института за јавно здравство Републике Српске за 
боравак у затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 
 3. Препоручује се грађанима да на отворе- 
ном простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а 
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за коришћење зашти- 
тне маске на отвореном простору. 
 4. Изузетно од тачке 2., обавезе ношења за- 
штитне маске су изузета: 
 1) лица млађа од 7 година живота, 
 2) лица са инвалидитетом и дјеца са сме- 
тњама у развоју, 
 3) лица која обављају физичку спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
 5. 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 ЈЗУ „Института 
за јавно здравство Републике Српске“ за организо- 
вање рада, у зависности од дјелатности коју оба- 
вљају. 
 6. Ограничава се рад до 05.03.2021. 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. 
 7. Ограничава се рад до 05.03.2021. 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, 
 3) приређивачима игара на срећу (кладиони-  

це, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 
 8. Од 01.03.2021. године дозвољава се орга- 
низација музике уживо у угоститељским објектима 
за смјештај, исхрану и пиће уз поштовање свих епи- 
демиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“. 
 9. До 05.03.2021. 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 Ср- 
пске“. 
 10. Ограничава се рад до 05.03.2021. године 
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници 
на велико. 
 11. Ограничава се рад до 05.03.2021. 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. 
 12. Субјектима који обављају дјелатност про- 
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад до 05.03.2021. године од 06,00 до 
22,00 часа. 
 13. 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. 
14. Бензинске пумпе настављају да раде у 

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

15. Хотели, хостели и мотели могу пружати 
услуге смјештаја гостију без временског ограниче- 
ња, као и услуге исхране и пића гостима и трећим 
лицима са временским ограничењем од 06,00 до 
22,00 часа. 

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

17. 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. 

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

1) организовати свој рад уз примјену про- 
писаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у обје- 
кту у зависности од површине простора и уз оба- 
везно 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. 

19. Сви напријед наведени субјекти могу са- 
мостално вршити дезинфекцију пословних простора 
у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
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20. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како слиједи: 

1) на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у просторијама органа, онемогућити задр- 
жавање у просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 

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

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

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

22. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова - Поли- 
цијска станица Прњавор, те инспектори и комунални 
полицајци Одјељења за инспекцијске послове општи- 
не Прњавор. 

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

24. Наредба број 01/1-014-43/21 од 02.02. 
2021. године  ставља се ван снаге. 

25. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја-  
 
 
 

виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-69/21                            Начелник 
Датум: 23. фебруар 2021. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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Након сравњaвања изворног текста Рјешења 
о избору чланова Одбора једнаких могућности, број: 
01-111-12/21, са објављеним текстом Рјешења („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 5/21), 
Стручна служба Скупштине општине Прњавор 
утврдила је да се објављени текст Рјешења не слаже 
са изворником, у тачки 1. подтачки 4. и на основу 
овлашћења из члана 214. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), в.д. 
секретара Скупштине општине, даје 

 
ИСПРАВКУ 

 Рјешења о избору чланова Одбора једнаких 
могућности 

 
(1) У  Рјешењу о избору чланова Одбора 

једнаких могућности, број: 01-111-12/21 („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 5/21), у тачки 1. у 
подтачки 4. умјесто ријечи: „Емануела“, треба да 
стоји ријеч: „Мануела“.   

(2)  Исправка ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“.     

 
Број: 01-111-12/21                            в.д. Секретара 
Датум: 15. фебруар 2021. год.     Сретко Аулић, с.р. 
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