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Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

 
 

 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ       
603 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 3. став 1. и 3. 
Закона о трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/13 и 103/15) и чланова 67. и 88. став 
1.  Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), а у вези 
реализације Одлуке о укључивању ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у трезорски систем пословања („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21), Начелник 
општине Прњавор доноси  

 
ОДЛУКУ   

о измјени и допуни Одлуке о начину 
организовања општинског (локалног) 

трезора општине Прњавор 
 

Члан 1. 
У Одлуци о организовању општинског 

(локалног) трезора општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 32/17 и 18/19), у 
члану 3. у ставу 1. послије тачке 22) додаје се тачка 
23) која гласи: 

 
„23) ЈЗУ Дом здравља Прњавор“. 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“, а примјењиваће се од 01.01.2022. године. 
 
Број:01/1-022-171/21                            Начелник                               
Датум:15.12.2021. год.                    Дарко Томаш, с.р.  
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 10/21) и 
Правилника о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима из области културе 
и осталим удружењима („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 2/18), Начелник општине Прњавор 
доноси 

 
О Д Л У К У   

о измјенама Одлуке о расподјели средстава 
удружењима из области културе 

и осталим удружењима 
 
 

Члан 1.  
 У Одлуци о расподјели средстава 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 26/21), у члану 2. број „23.000,00“ замјењује се 
бројем „32.500,00“.  

У истом члану, у табели расподјеле средстава 
удружењима под редним бројем 6., код пројекта 
„Економско оснаживање породица са четворо и више 
дјеце“, број „2.400,00“ замјењује се бројем 
„11.900,00“. 

 
Члан 2.  

У осталом дијелу Одлука остаје 
неизмијењена. 

 
Члан 3.  

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
 
Број: 01/1-022-169/21                              Начелник    
Датум: 10.12.2021. године                Дарко Томаш, с.р. 

mailto:skupstina@prnjavor.ba
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Ha основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор", број: 15/17 и 12/18)  и Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број: 10/21), Начелник 
општине Прњавор доноси 

  
О Д Л У К У  

о додјели посебне студентске награде 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком утврђује се начин додјеле и 
висина износа буџетских средстава предвиђених за 
додјелу посебне студентске награде у 2021. години. 
 

Члан 2.  
  Средства за посебну студентску награду у 
укупном износу од 10.000,00 КМ обезбијеђена су у 
Буџету општине Прњавор, у оквиру Одјељења за 
локални економски развој и друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 
  (1) Право на додјелу средстава из члана 2. 
Одлуке имају свршени студенти чије је пребивалиште 
на подручју општине Прњавор, који су у досадашњем 
школовању својим знањем и преданим радом на пољу 
техничких наука остварили врхунске резултате и 
представили општину Прњавор у најбољем свјетлу, а 
до сада нису награђивани по другом основу.  
  (2) Подаци из става (1) овог члана односе се 
на лица која су у школској 2020/2021. години имала 
статус активног студента првог или другог циклуса 
јавних високошколских установа ван територије Босне 
и Херцеговине. 

Члан 4. 
Средства ће се дозначити у једнократном 

износу у зависности од броја кандидата који 
испуњавају услове из члана 3. Одлуке, а као подршка 
у даљем усавршавању и напредовању на пољу 
научних знања и достигнућа. 
 

Члан 5. 
 Посебне студентске награде биће додијељене 

на основу пријава поднесених у року од пет дана од 
дана објављивања Одлуке у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.  

 
Члан 6. 

Одлуку о исплати новчаних средстава доноси 
Начелник општине у форми закључка, а на приједлог 
Одјељења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности. 

Члан 7.  
За реализацију ове одлуке задужују се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-148/21                              Начелник 
Датум: 05.11.2021. године                Дарко Томаш, с.р. 
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КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И                          
ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                 
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О Г Л А С 
  
 Одјељење за стамбено-комуналне послове Oпштине 
Прњавор, Светосавска бб на основу рјешења  06-372-
20/09 од   29.10.2009.  године, извршио је у регистру 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу   број: 01-40 упис  оснивања Заједница за 
управљање зградом  улица Трг српских бораца бб., 
улаз " Ц" са сљедећим подацима: 
 
Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за 
управљање зградом улица Трг српских бораца бб., 
улаз "Ц" 
је Остоја Ћућун, предсједник Управног одбора 
зајенице, самостално и без ограничења. 
Брисање досадашњег овлаштеног лица за 
заступање заједнице, Милошевић Глиге 
предсједника Управног одоброра заједнице. 
 
 
Број: 06-372-20/09                   Службено лице органа                
Дана: 29.11.2021. године       Далибор Прерадовић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10, телефон 051/660-340 
Службени гласник општине Прњавор излази у скалду са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа стручна служба СО-е Прњавор 
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