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На основу члана 33. став (2) Закона о бу- 
џетском систему Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), чланa 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачкa 3. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 2. 
ванредној сједници одржаној дана 15. фебруара 
2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР  ЗА  2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о извршењу буџета општине Пр- 

њавор за 2021. годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) у члану 8. став (1) тачка 2) 
ријечи „до износа од 5%“ замјењује се ријечима „до 
износа од 20%“. 

 
Члан 2. 

 У члану 8. став (3) иза ријечи буџетских 
средстава „брише се тачка“ и додају ријечи: „или у 
изузетним ситуацијама закључак о реалокацији 
буџетских средстава доставља скупштини општине 
на одобравање“. 

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-24/22                          Предсједник 
Датум: 15. фебруар 2022. год.   Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 41. став 1. Закона о буџе- 
тском систему Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), члана 39. став 2. тачкa 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 161. став. 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) и члану 
8. Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 
2021. годину („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 10/21 и 5/22), Скупштина општине Прња- 
вор, на сједници одржаној дана 15. фебруара 2022. 
године, донијела је 
 

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

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у укупном износу од 196.041,00.  
 

Члан 2. 
 Износ буџетских средстава из члана 1. овог 
закључка реалоцираће се са сљедећих буџетских по- 
зиција, односно организационих јединица: 
 Конто 412900 - Трошкови репрезентације, 
износ 11.000,00 (Кабинет начелника), 
 Конто 511300 - Набавка грађевинских објека- 
та-вањско уређење, износ 5.900,00 (Територијална ва- 
трогасна јединица Прњавор), 
 Конто 511300 - Набавка опреме, износ 
18.000,00 (Територијална ватрогасна јединица Прња- 
вор), 
 Конто 511400 - Инвестиционо одржавање 
опреме, износ 10.000,00 (Територијална ватрогасна 
јединица Прњавор), 
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 Конто 412900 - Трошкови провођења избора 
за чланове Савјета мјесних заједница, износ 8.000,00 
(Одјељење за општу управу), 
 Конто 412700 - Израда регулационих и урба- 
нистичких планова, пројеката, програма и студија, 
износ 6.000,00 (Одјељење за просторно уређење), 
 Конто 416100 - Субвенције за легализацију 
бесправно изграђених објеката, износ 6.000,00 (Одје- 
љење за просторно уређење), 
 Конто 412700 - Израда елабората, студија, 
пројеката из намјенских средстава за воде, износ 
5.000,00 (Одјељење за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство), 
 Конто 412800 - Уређење корита ријека и по- 
тока из намјенских средстава за воде, износ 10.000,00 
(Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство), 
 Конто 415200 - Помоћ сеоским водоводима 
из намјенских средстава за воде, износ 34.141,00 
(Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство) и 
 Конто 511200 - Изградња и реконструкција 
објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изво- 
ришта, чесме и др.), износ 82.000,00 (Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство). 
 

Члан 3. 
 Буџетска средстава у укупном износу од 
196.041,00 из члана 2. овог закључка реалоцираће се 
на сљедеће буџетске позиције, односно организа- 
ционе јединице: 
 Конто 416100 - Додатак за помоћ и његу, 
износ 21.350,00 (ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
вор), 
 Конто 416100 - Накнаде за личну инвали- 
днину из средстава Министарства здравља и соци- 
јалне заштите, износ 6.000,00 (ЈУ Центар за соција- 
лни рад Прњавор), 
 Конто 416300 - Смјештај штићеника у уста- 
нове социјалне заштите, износ 49.650,00 (ЈУ Центар 
за социјални рад Прњавор), 
 Конто 412900 - Накнаде одборника и чла- 
нова скупштинских комисија, износ 4.700,00 (Ску- 
пштина општине и стручна служба СО-е), 
 Конто 415200 - Средства за имплементацију 
и суфинансирање пројеката предвиђених Стратеги- 
јом развоја општине Прњавор, износ 20.000,00 (Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности), 
 Конто 415200 - Грант приватним здравстве- 
ним установама – новчане помоћи здравственим ра- 
дницима, износ 18.100,00 (Одјељење за локални еко- 
номски развој и друштвене дјелатности), 
 Конто 412100 - Трошкови закупнине парки- 
нг простора, износ 6.496,00 (Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 
 Конто 412200 - Трошкови провизије за еле- 
ктронску наплату паркинга, износ 8.681,00 (Одјеље- 
ње за стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

 Конто 412900 - Трошкови услуга контроле и 
наплате комуналне таксе за паркирање возила, износ 
1.198,00 (Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и инвестиције), 
 Конто 412800 - Остали комунални послови 
по наруџби (саднице,  канали, уређење зелених по- 
вршина, објекти на путу, чишћење сливника, одржа- 
вање јавних извора и др.), износ 23.212,00 (Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције), 
 Конто 412800 - Трошкови електричне ене- 
ргије за јавну расвјету (у граду и мјесним заједни- 
цама), износ 34.937,00 (Одјељење за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције) и 
 Конто 412800 - Трошкови одржавања јавне 
расвјете (у граду и мјесним заједницама), износ 
1.717,00 (Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и инвестиције). 
 

Члан 4. 
 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-25/22                             Предсједник 
Датум: 15. фебруар 2022. год.   Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 2.9. став (1) тачка 17. и 
члана 2.12. став (5) изборног закона Босне и 
Херцеговине („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, 31/16 и 41/20) и члана 195. став (1) 
Закона о управном поступку („Службени гласник 
БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), 
поступајући по захтјеву Скупштине општине Прња- 
вор за давање сагласности на именовање члана 
Општинске изборне комисије Прњавор, Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине је на 3. 
сједници, која је одржана 03.02.2022. године, дони- 
јела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 Не даје се сагласност на Рјешење Скупшти- 
не општине Прњавор број: 01-111-78/21 од 27.12. 
2021. године, којим се на дужност у чланству Општи- 
нске изборне комисије Прњавор именује: 
 
 1. Славен Југовић, члан. 
 
Број: 06-1-07-1-17/22                 Предсједник 
Сарајево, 03.02.2022. године    Жељко Бакалар, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10, телефон (051) 660-340. Службени гласник општине 
Прњавор излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-e Прњавор. 


