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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), 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 буџетског корисника ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор у укупном износу од  

4.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Новчане помоћи у износу од 

4.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 – 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 4.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

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: 01/1-401-267/17                            Начелник 

Датум: 21.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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Након сравњaвања са изворним текстом у 

Пословнику о раду Скупштине општине Прњавор 

објављеног у  („Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 21/17), уочене су грешке, те на 

основу члана 214. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), секретар Скупштине општине 

даје 

 

ИСПРАВКУ 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор  

 

(1) У Пословнику о раду Скупштине општи- 

не Прњавор, број: 01-022-109/17 од 07.07.2017. годи- 

не, („Службени гласник општине Прњавор“, број 

21/17), у: 

- члану 16. став 3. ријеч „обезбједи“ треба да 

гласи „обезбиједи“, 

- члану 34. став 2. тачка 2. ријеч „припрема“  

треба да гласи „припремама“, 

- члану 64. тачки 3. ријеч „друи“ брисати, 

- поднаслову 6.2. брисати ријеч „тијела“, 

- члану 97. ставу 1. ријеч „вермено“ треба да 

гласи „времену“, а у ставу 2. ријеч „раном“ треба да 

гласи „радном“, 

- члану 98. ставу 4. ријеч „обрзложити“ 

треба да гласи „образложити“, 

- члану 130. став 1. тачка 5. ријеч 

„начелник“ написати „Начелник“, а ријеч 

„Општине“  написати „општине“, 

- члану 161. у ставу 2. и 3. на крају реченица 

брисати „зарез“ и ставити тачку, а у ставу 2. ријеч 

„општиние“ треба да гласи „општине“, 

- члану 165. ријеч „уредјују“ треба да гласи 

„уређују“, 

- члану 190 став 1. тачка 4. ријеч „предло- 

жени“ треба да гласи „предложених“, 

- члану 208. ријеч „петнаест“ замијенити 

бро- јем „15“, 

- члану 212. у ставу 1. број „5“ написати сло- 

вима „пет“, 

- члану 231. ставу 1. иза броја „1“ треба ста- 

вити „.“, 

- члану 237. став 4. ријеч „предлогу“  треба 

да гласи „приједлогу“, 

- члану 245. став 1. ријеч „усмно“ треба да 

гласи „усмено“, 

- члану 253. ријеч „пштине“ треба да гласи 

„општине“. 

(2) Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.    

 

Број: 01-022-109-1/17                            Секретар       

Датум: 31.08.2017. године          Скупштине општине 

Прњавор,                                        Сретко Аулић, с.р. 
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