
 
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
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Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 

Штампа: Стручна служба СО-е   
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ПРЊАВОР 
 

Број 6              Година 58. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Начелник 
општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину и поступку додјеле средстава за свако 
рођено дијете на подручју општине Прњавор  

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се начин и поступак 
додјеле новчаних средстава за свако рођено дијете на 
подручју општине Прњавор у текућој години.  
 

Члан 2. 
Средства за једнократне новчане помоћи за 

свако рођено дијете обезбијеђена су у буџету општи- 
не Прњавор, при Одјељењу за локални економски 
развој и друштвене дјелатности на буџетској пози- 
цији 416100 – Једнократне помоћи за свако рођено 
дијете. 

 
Члан 3. 

Право на додјелу средстава из члана 2. Одлу- 
ке имају родитељи (мајка или отац) са пребивали- 
штем на подручју општине Прњавор најкраће 6 мје- 
сеци, којима се у текућој години роди дијете.  

 
Члан 4.  

Средства за рођење дјетета дозначавају се 
родитељима (мајци или оцу) у једнократном износу 
од 500,00 КМ. 

 
Члан 5. 

 (1) Корисници права подносе захтјев на про- 
писаном обрасцу Одјељењу за локални економски 
развој и друштвене дјелатности Општинске управе 
општине Прњавор. 

 (2) Уз захтјев је потребно приложити доказе: 
увјерење о пребивалишту на подручју општине Пр- 
њавор најкраће 6 мјесеци, за оба родитеља, увјерење 
о пребивалишту за дијете, извод из матичне књиге 
рођених за новорођено дијете, извод из матичне 
књиге вјенчаних, изјаву о заједничком домаћинству, 
фотокопију личне карте за оба родитеља и фото- 
копију картице текућег рачуна. 

 
Члан 6. 

 (1) Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 
 (2) Приликом одлучивања о висини распо- 
дјеле средстава посебно ће се водити рачуна о тре- 
нутној расположивости средстава у буџету општине. 

 
Члан 7. 

(1) Поднесени захтјеви који нису ријешени у 
години на коју се односе, преносе се у наредну го- 
дину и имаће приоритет приликом рјешавања.  

(2) Родитељи којима се дијете роди у току 
мјесеца децембра, а из оправданих разлога не подне- 
су захтјев у том мјесецу, имају право на додјелу 
средстава уколико захтјев поднесу најкасније до 
краја јануара наредне године. 

(3) Захтјеви који су поднесени за једнокра- 
тну новчану помоћ за треће и свако сљедеће ново- 
рођено дијете, као и захтјеви поднесени за једнокра- 
тну новчану помоћ за свако рођено дијете од почетка 
2022. године, биће ријешени у складу са одредбама 
ове одлуке. 

 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и поступку додјеле средстава 
за треће и свако сљедеће новорођено дијете на 
подручју општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 5/20). 

 
Члан 9.  

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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вљивања у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“.  

 
Број: 01/1-022-19/22                         Начелник 
Датум: 1. фебруар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом фина- 
нсирању општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 1/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.560,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.560,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

1.560,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима у износу од 
1.560,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ удружењима из области 
културе и  осталим удружењима, са које ће се одо- 
брити новчана средства Удружењу особа обољелих 
од дијабетеса „ДИАБЕТ Н01“ Бања Лука, за обе- 
збјеђење сензора за која болоују од дијабетеса тип 1., 
а која су са подручја општине Прњавор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
  
Број: 01/1-434-7/22                              Начелник 
Датум: 17. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 

15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом фина- 
нсирању општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 3.000,00 КМ.  

 

II 
Износ од 3.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 3.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, за додјелу новчане награде наставницима 
основих и средњих школа и васпитачима, који су 
награђени Светосавском наградом за постигнуте ре- 
зултате у области васпитања и образовања ученика и 
дјеце. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-6/22                               Начелник 
Датум: 19. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
бр. 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 
финансирању општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од 600,00 КМ.  

 
II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 600,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Новић (Предраг) Милану, из Доње Илове, на име 
трошкова школовања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-13/22                             Начелник 
Датум: 19. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 
финансирању општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи по- 
једницима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Селимовић Аднану из Прњавора, као финансијска 
подршка за снимање документарног филма „Поби- 
једили“, поводом Међународног дана борбе против 
рака. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-10/22                            Начелник 
Датум: 20. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р.     
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
бр. 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 
финансирању општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

1.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 1.300,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се рјешавајући по захтјеву 
МЗ Црквена, одобрити новчана средства Девић 
(Радомир) Раденку, из Црквене, на име плаћања 
трошкова сахране Ковачевић Невенке, члана  
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породице погинулог борца. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-17/22                             Начелник 
Датум: 21. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом фина- 
нсирању општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 КМ. 

  
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи по- 
једницима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Дувњак (Митар) Драгану, из Ратковца, за набавку 
медецинског помагала (Брајева машина). 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-175/21                           Начелник 
Датум: 21. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
бр. 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 
финансирању општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи по- 
једницима у износу од 200,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Аксендић (Вукосава) Винку, из Прњавора, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-102/21                          Начелник 
Датум: 24. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
бр. 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 
финансирању општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 
КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Прозорац (Сулејман) Нури, из Бабановаца, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-276/21                            Начелник 
Датум: 24. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом фина- 
нсирању општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 1/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 930,00 КМ.  

 
II 

Износ од 930,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

930,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 930,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана 
средства Голић (Панте) Илији, из Бабановаца, за 
трошкове такмичења и иновација. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
 

Број: 01/1-532-342/21                           Начелник 
Датум: 24. јануар 2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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