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УВОДНИ ДИО 
 

Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета која се могу користити за: 

− покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету, 

− буџетске издатке за које се покаже да планирана буџетска средства нису довољна, 

− привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава, и 

− изузетно за остале намјене у складу са одлукама начелника општине. 

 

 Коришћење средства буџетске резерве се врши на основу појединачних одлука 

начелника општине, које се доносе у форми закључка, у складу са Одлуком о коришћењу 

средстава буџетске резерве („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/11), а сам поступак 

одобравања коришћења средстава буџетске резерве се спроводи на сљедећи начин:  

• прво се врши реалокација средстава буџетске резерве са унешеног оперативног буџета на 

одговарајући организациони и економски код, 

• након извршене реалокације средстава доноси се закључак о одобравању средстава са 

организационог и економског кода на кога су средства реалоцирана. 

 

 Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14) и Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 2014. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 39/13 и 25/14) прописани су рокови извјештавања 

о коришћењу средстава текуће буџетске резерве. Одјељење за финансије је обавезно да 

тромјесечно извјештава начелника општине о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, а 

начелник општине је обавезан да полугодишње и годишње извјештава Скупштину општине о 

коришћењу средстава буџетске резерве.    

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 Средства  текуће буџетске резерве су у извјештајном периоду распоређена у укупном 

износу од 99.989,10 КМ, и то на сљедеће буџетске позиције:  

� 412700 – Расходи за стручне услуге износ од 4.077,55 КМ, 

� 412900 – Остали непоменути расходи износ од 9.470,80 КМ, 

� 415200 – Грантови у земљи износ од 55.506,76 КМ,  

� 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине износ од  

                28.433,99 КМ и 

� 511300 – Издаци за залихе робе износ од 2.500,00 КМ. 

 Расходи из реалоцираних средстава текуће буџетске резерве у табели организационе 

класификације расхода су приказани као одвојене позиције ради јаснијег идентификовања 

утрошка средстава текуће буџетске резерве.  

 У наредној табели дат је детаљан преглед извршених реалокација средстава текуће 

буџетске резерве у периоду од 01.01–31.12.2014. године, као и намјена утрошка ових средстава. 

Реалокације закључно са редним бројем 85 уврштене су у Ребаланс буџета за 2014. годину, који 

је усвојен 27.11.2014. године, односно до тада реалоцирана средства текуће буџетске резерве 

планирана су ребалансом буџета на позицијама гдје су средства утрошена. Реалокације од 

редног броја 86-94 извршене су након усвајања ребаланса буџета. 
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Преглед извршених реалокација текуће буџетске резерве  

у периоду 01.01-31.12.2014. године 

Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организаци-

оне јединице 

на коју 

 је извршена 

реалокација 

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

1 
01/1-532-3/14 
од 13.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Миланковић (Петра) 
Слађана из Доњих 
Палачковаца - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
матер. ситуације 

2 
01/1-532-8/14 
од 13.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Душанић (Милана) Мила 

из Ратковца - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

3 
01/1-532-7/14 
од 16.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Тошић (Ранка) Драгана из 
Доњих Палачковаца - 
једнократна новчана помоћ 
за лијечење кћерке 
Александре која је тешко 
болесна 

4 
01/1-532-20/14 
од 20.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Лазић (Драгана) Бојан из 
Горњих Гаљиповаца 
једнократна новчана помоћ 
за лијечење сина Милоша 
који је тешко болестан 

5 
01/1-434-7/14 
од 20.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

200.00 

Рукометни клуб "Слога" 
Прњавор - одобрена 
средства за плаћање 
дијела трошкова сахране 
предсједника клуба 
Микеревић Мирослава 

6 
01/1-434-9/14 
од 21.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
националних 

мањина  

1,000.00 

Удружење “Ромска 
дјевојка - Романи ћеј“ - 

суфинансирање пројекта 
„Радио Мала Европа – 

емисија о националним 

мањинама“ 

7 
01/1-434-8/14 
од 23.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
националних 

мањина  

3,843.00 

Удружење Италијана 
Штивор - “Клуб 
Трентини“ - средства за 

измирење дуга према 
СЗУР “Лим-профил“ 
насталог поводом 
покривања објекта 
Омладинског дома у 
Штивору 

8 
01/1-532-35/14 
од 24.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Новаковић (Миленка) 
Синиша из Горњих 
Вијачана - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

9 
01/1-532-43/14 
од 28.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Анчић (Предрага) Рада из 
Поточана - једнократна 
новчана помоћ за лијечење 
кћерке Дијане која је тешко 
болесна 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организаци-

оне јединице 

на коју 

 је извршена 

реалокација 

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

10 
01/1-532-45/14 
од 28.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Прерадовић (Душка) 
Веселко из Доњих 
Вијачана - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

11 
01/1-532-38/14 
од 29.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене  
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400,00 

Пејаковић (Драге) 
Драгана из Горњих 
Штрбаца - једнократна 
новчана помоћ за лијечење 

12 
01/1-434-13/14 
од 31.01.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Покровитељство 
општине за 

реализ. научних, 
културних и 
спортских 

манифестација 
од значаја за 

општину Прњавор 

4,000.00 

Клуб малог фудбала 
“Обилић“ Прњавор - 

средства за организацију 
турнира у малом фудбалу 

„Прњавор футсал 2014." 

13 
01/1-532-52/14 
од 03.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Радановић Перо из 
Поточана - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

14 
01/1-434-11/14 
од 03.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

100.00 

Женски фудбалски клуб 
“Бања Лука“ - средства за 
плаћање дијела трошкова 
функционисања овог клуба 

15 
01/1-532-28/14 
од 04.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Видић Ведран из Горњих 
Палачковаца - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

16 
01/1-431-1/14 
од 04.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

4,500.00 

СПКД “Просвјета“ 
Прњавор - одобрена 
средства за реализацију 
активности овог друштва 

17 
01/1-434-15/14 
од 13.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

140.00 

СПКД “Просвјета“ 
Прњавор - одобрена 
средства за набавку 20 
ДВД-а са снимљеном 
првом Светосавском 
академијом у Прњавору 

18 
01/1-532-80/14 
од 13.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Савковић Зоран из 
Горњих Штрбаца - 
једнократна новчана помоћ 
због тешке мат. ситуације 

19 
01/1-532-62/14 
од 13.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Гаврић Брацо из Доњих 

Штрбаца - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

20 
01/1-434-16/14 
од 14.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

300.00 

Кик бокс клуб "Гард" 
Прњавор - средства за 

учествовање на такмичењу 
„III интернационални куп 

Босанска Крупа 2014." 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организаци-

оне јединице 

на коју 

 је извршена 

реалокација 

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

21 
01/1-532-54/14 
од 20.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Милић Жарко из 

Прњавора - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

22 
01/1-532-90/14 
од 20.02.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Вељанчић Чедомир из 
Поточана - једнократна 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

23 

01/1-431-5-
2/14 од 

27.02.2014. 
год. 

ЈУ Центар за 
културу 

516100 
Издаци за залихе 

робе 
2,500.00 

ЈУ Центар за културу - 
средства за набавку 
хорских хаљина за потребе 
Градског хора Дома 
културе Прњавор 

24 
01/1-532-99/14 
од 03.03.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Лекић (Милисава) 
Велинка из Горњих 
Штрбаца, која је болесна и 
налази се у тешкој 
материјалној ситуацији - 
једнократна новчана помоћ 

25 

01/1-532-
103/14 од 

03.03.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Малешевић (Милана) 
Синиша из Околице - 
једнократна новчана помоћ 
за лијечење кћерке Вање 
која је тешко болесна 

26 

01/1-401-51-
1/14 од 

24.03.2014. 
год. 

Кабинет 
начелника  

412900 
Остали 

непоменути 
расходи  

1,238.80 

Kaбинет начелника - 

плацарина за штанд у 
износу од 938,80 КМ, за 
учествовање општине 
Прњавор на „Сајму српске 
привреде и српских 
брендова САСПО 2014“, и 
300,00 КМ за новчану 
награду Андреи Лекић, 
најбољој рукометашици 
свијета у 2013. години 

27 

01/1-431-1-
2/14 од 

01.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

4,500.00 

СПКД “Просвјета“ 
Прњавор - одобрена 

средства за реализацију 
активности овог друштва 

28 
01/1-431-5/14 
од 01.04.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Финансирање 
Црвеног крста 

2,500.00 

OО Црвеног крста 
Прњавор - одобрена 
средства за реализацију 
програмских активности  

29 
01/1-532-
152/14 од 

03.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Спасојевић Стојанка из 
Доње Мравице – једнокр. 
новчана помоћ за лијечење 

30 
01/1-014-78/14 
од 03.04.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

500.00 

Бициклистички клуб 
"БСК" - организација 
Међународне 
бициклистичке трке  од 
Бањалуке до Београда 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организаци-

оне јединице 

на коју 

 је извршена 

реалокација 
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Сврха реалокације 

средстава 

31 
01/1-014-74/14 
од 03.04.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

1,525.55 

Православно удружењe 
„Свети Сава“ из Новог 
Сада - обновa манастира 
Хиландара  

32 
01/1-532-
135/14 од 

07.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Вукајловић (Симе) Војко 
из Кулаша - једнократна 
новчана помоћ за лијечење  

33 
01/1-434-31/14 
од 08.04.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(Заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

1,000.00 

Црквено-општински 
одбор „Мркоњићи“ - за 

рестаурацију Храма Светог 
Николе у Мркоњићима, 
родном  мјесту Светог 
Василија Острошког 

34 

01/1-532-
106/14 од 

09.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Тодорић (Зорана) Жељкa 
из Хрваћана, која се налази 
у тешкој материјалној 
ситуацији - једнократна 
новчана помоћ за наставак 
школовања 

35 
01/1-532-
180/14 од 

09.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Врховац (Родољуба) 
Данијел из Н. Лишње – 
помоћ за сношење 
трошкова сахране Станић 
(Гојка) Милована из 
Мрачаја 

36 
01/1-401-72/14 
од 14.04.2014. 

год. 

ЈУ Центар за 
културу 

412700 

Расходи поводом 
манифестација за 
празничне дане 

Општине 

2,700.00 
ЈУ Центар за културу - 

финансирање концерта за 
Васкрс 

37 

01/1-434-37-
1/14 од 

22.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
ЈП Радио 
Прњавор 

2,500.00 

ЈП Радио Прњавор - за 
израду веб портала и 
обиљежавање 30 година од 
постојања 

38 

01/1-532-137-
1/14 од 

22.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

250.00 

Симић (Ристе) Милован 

из Доње Илове, борац и 
РВИ - помоћ због тешке 
материјалне и здравствене 
ситуације 

39 
01/1-532-198-

1/14 од 
22.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Мусић (Спасоја) Станојка 
из Г. Штрбаца - 

једнократна новчана помоћ 
због тешке материјалне 
ситуације 

40 
01/1-532-141-

1/14 од 
22.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Лукић (Предрага) Винко 
из Поповића - једнократна 
новчана помоћ за трошкове 
лијечења дјетета 

41 

01/1-532-193-
1/14 од 

22.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

150.00 

Агатић (Љубе) Жељана, 
самохрана мајка из 
Шаринаца - за трошкове 
школовања дјеце 
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42 

01/1-434-33-
1/14 од 

22.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

1,000.00 

Кик бокс клуб "Гард" 
Прњавор - средства за 
учествовање на Изборном 
првенству БиХ у Гацку и 
Балканском кик бокс купу у 
Тешњу 

43 

01/1-434-35-
3/14 од 

23.04.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Остали текући 

грантови у земљи 
1,000.00 

Новости Прес д.о.о. - 
средства дозначена за 
промоцију књиге "Рука 
анђела" аутора Жељка 
Пржуља 

44 
01/1-532-182-

1/14 од 
23.04.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Савановић (Бранка) 
Лазарка из Прњавора - 
једнократна новчана помоћ 
за лијечење 

45 
01/1-434-26/14 
од 29.04.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

300.00 
Дјечији хор "Врапчићи" - 
за реализацију концерта у 
Прњавору 

46 

01/1-532-
142/14 од 

12.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Стојчић (Миодрага) 
Остоја из Г. Смртића – 
једнократна новчана помоћ 
за лијечење тешке и 
дуготрајне болести 

47 

01/1-532-
177/14 од 

12.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Черкита (Миломира) 
Жељко из Чорли, 

незапослени борац ВРС – 
једнократна новчана помоћ 
за трошкове лијечења и 
личне егзистенције  

48 
01/1-434-4/14 
од 15.05.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Манифестације 
поводом 

обиљежавања  
Светог Саве 

(Светосавски бал 
и школска слава) 

500.00 
МЗ Грабик Илова - 

куповина дуката поводом 
прославе Светог Саве 

49 

01/1-401-96-
1/14 од 

19.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
општу управу 

412900 

Трошкови 
обиљежавања 

значајних датума 
у мјесним 

заједницама  

1,000.00 

МЗ Грабик Илова - 
трошкови обиљежавања 
славе Мјесне заједнице, 
Спасовдана 

50 

01/1-532-
134/14 од 

20.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Тешановић (Милана) 
Никола из Прњавора - 

једн. новчана помоћ због 
изузетно тешке 
материјалне ситуације 

51 

01/1-532-
224/14 од 

22.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Попадић (Милоша) 
Мирослав из Поточана - 
једнократна новчана помоћ 
за трошкове лијечења и 
личне егзистенције 
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52 

01/1-532-
227/14 од 

30.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Тривуновић (Предрага) 
Бранислав из Бабановаца 

- помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

53 

01/1-532-
158/14 од 

30.05.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Миланковић (Петра) 
Слађанa из Доњих 
Палачковаца, самохранa 
мајка четворо дјеце - помоћ 
због тешке мат. ситуације 

54 

01/1-434-
173/14 од 

02.06.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта 

300.00 

РК  "Слога" Прњавор - 
учешће на завршном 
турниру пионирске лиге РС 
у Брчком 

55 

01/1-434-
293/14 од 

05.06.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта 

3,000.00 

Карате клуб "Ипон" 
Прњавор - учешће на 

Европском првенству у 
каратеу у Русији  

56 

01/1-434-
313/14 од 

09.06.2014. 
год. 

Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну 
заштиту 

415200 

Удружење ратних 
војних инвалида 

општине 
Прњавор 

4,000.00 
Удружење РВИ општине 
Прњавор - набавка 

електронског билборда 

57 
01/1-434-
300/14 од 

10.06.2014. г. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта 

500.00 
ФК „Љубић“ - седми 

сусрет ветерана ФК 
„Љубић“ 

58 
01/1-434-32/14 
од 10.06.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Туристичка 
организација 

300.00 

Туристичка организација 

- за плаћање трошкова 
рекламног материјала за 
промоцију пројекта "Котлић 
за Гиниса 2014“ 

59 
01/1-431-10/14 
од 17.06.2014. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

150.00 

Бранкица Јокић из 
Прњавора, наставница ОШ 
"Никола Тесла" - помоћ на 
име трошкова одласка на 
такм. из програмирања 

60 

01/1-022-99-
1/14 од 

30.06.2014. 
год. 

Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну 
заштиту 

416100 

Помоћи 
јединицама 
локалне 

самоуправе које 
су погођене 

елементарном 
непогодом - 
поплавом 

13,447.99 

Средства исплаћена 
добављачима на основу 
Извјештаја општинског 
штаба за ванредне 
ситуације о упућеној 
помоћи јединицама 
локалне самоуправе које су 
погођене поплавама бр. 
01/1-022-99/14 од 
24.06.2014. године и 
испостављених рачуна 

61 

01/1-434-
405/14 од 

01.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

500.00 

Савез студената Правног 
факултета Универзитета 
у Новом Саду - 
организација трибине 
"Упознај Српску - упознај 
своје!" 
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62 

01/1-401-
131/14 од 

02.07.2014. 
год. 

Oдјељење за 
финансије 

412900 
Допринос 

солидарности на 
терет послодавца 

3,500.00 

Допринос солидарности 
на терет послодавца - 
допринос солидарности на 
терет послодавца који се 
уплаћује у Фонд 
солидарности за обнову 
Републике Српске 

63 

01/1-434-
407/14 од 

03.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта 

500.00 
Џудо клуб "СОКО-М" - 
учешће на Балканском 
првенству у Бугарској  

64 

01/1-434-
417/14 од 

09.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта 

2,000.00 

Тениски клуб „ОЛИМП-
2000“ - учешће на 

међународним тениским 
турнирима 

65 

01/1-401-
136/14 од 

10.07.2014. 
год. 

Oдјељење за 
финансије 

412900 
Допринос 

солидарности на 
терет послодавца 

3,000.00 

Допринос солидарности 
на терет послодавца - 
допринос солидарности на 
терет послодавца који се 
уплаћује у Фонд 
солидарности за обнову 
Републике Српске 

66 

01/1-401-
133/14 од 

15.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Покровитељство 
општине за 
реализацију 
научних, 

културних и 
спортских 

манифестација 
од значаја за 

општину Прњавор 

72.66 

Плаћање припадајућих 
пореза  по основу Уговора  
о дјелу, којим су 
обезбијеђена  средства за 
забављање дјеце поводом 
манифестације 
„Конференција беба 2014“ 

67 

01/1-532-
235/14 од 

16.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Бијелић (Владе) Станоје 
из Доњих Штрбаца - помоћ 
за сношење трошкова 
личне егзистенције 

68 

01/1-434-
408/14 од 

16.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(Заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

1,000.00 

Меџлис исламске 
заједнице - организација 

културно-вјерске 
манифестације "Довиште 
Мравица 2014" 

69 

01/1-434-
409/14 од 

16.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(Заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

800.00 

Меџлис исламске 
заједнице - организација 
културно-вјерске 
манифестације "Бајрамска 
академија" 

70 

01/1-532-
160/14 од 

16.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Тешко (Николе) Ана из 
Шерег Илове - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 
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71 

01/1-014-
229/14 од 

23.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Ковачевић Младенкo из 
Прњавора - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 

72 

01/1-401-
151/14 од 

23.07.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Ђукић Милица - новчана 

помоћ поводом освајања 
сребрне медаље на 
Математичкој олимпијади у 
Јужној Африци 

73 

01/1-532-
320/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Попадић (Саве) Бранa из 
Штрбаца - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 

74 

01/1-532-
116/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Радуловић (Угљеше) 
Миркo из Доњих Штрбаца - 
помоћ за сношење 
трошкова личне 
егзистенције 

75 

01/1-532-
139/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Косић (Душана) Биљанa 
из Околице, незапосленa и 
самохранa мајка троје 
дјеце - помоћ за сношење 
трошкова личне 
егзистенције 

76 

01/1-532-
314/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 
Брковић (Љубе) Славко 

из Горњих Штрбаца - помоћ 
за лијечење 

77 

01/1-532-
317/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 
Суботић (Теше) Весна из 

Просјека - помоћ за  
лијечење дјетета 

78 

01/1-532-
323/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Нинковић (Станка) 
Васкрсија из Доњих 
Штрбаца - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 

79 

01/1-434-
575/14 од 

02.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Финансирање 
Црвеног крста 

2,500.00 

Oпштинска организација 
Црвеног крста Прњавор - 

одобрена средства за 
реализацију програмских 
активности 

80 

01/1-401-
166/14 од 

09.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

3,000.00 

СПКД "Просвјета" 
Прњавор - одобрена 
средства за измирење 
текућих обавеза  

81 

01/1-014-
310/14 од 

16.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

1,525.55 

Православно удружењe 
„Свети Сава“ из Новог 
Сада - обнова манастира 
Хиландара 
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82 

01/1-532-
334/14 од 

17.10.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Скорупан Сакиб из 
Бабановаца - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 

83 

01/1-532-
322/14 од 

07.11.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Душанић (Милана) Драган 
из Ратковца - једнократна 
новчана помоћ за санацију 
куће 

84 

01/1-532-
347/14 од 

07.11.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Хамзић (Сеада) Сенад из 
Прњавора - помоћ за 
сношење трошкова личне 
егзистенције 

85 

01/1-563-7-
1/14 од 

13.11.2014. 
год. 

Одјељење за 
борачко-

инвалидску и 
цивилну 
заштиту 

415200 

Удружење ратних 
војних инвалида 

општине 
Прњавор 

300.00 

Удружење ратних војних 
инвалида општине 
Прњавор - плаћање 

рачуна туристичкој агенцији 
"Бајо турс" доо Прњавор на 
име трошкова превоза  

86 

01/1-434-
612/14 од 

03.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Остали текући 

грантови у земљи 
300.00 

Глас Српске а.д. Бања 
Лука - организација 

манифестације "60. избор 
десет најбољих спортиста 
Републике Српске" 

87 

01/1-401-
246/14 од 

15.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

412700 

Трошкови 
премјера и 

успостављања 
катастра 

непокретности и 
остале стр.услуге 

50.00 
Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 

88 

01/1-401-
253/14 од 

19.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
инспекцијске 
послове 

412700 

Програм 
превентивне 
здравствене 
заштите 

становништва 

646.00 
Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 

89 

01/1-401-
259/14 од 

25.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

412700 

Средства за 
стипендије 
ученика и 
студената 

1,336.00 
Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 

90 

01/1-401-
261/14 од 

26.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

412700 

Tрошкови 
премјера и 

успостављања 
катастра 

непокретности и 
остале стручне 

услуге 

681.55 
Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 

412900 

Трошкови 
комисије за 

преглед пројектне 
документације, 
технички пријем 
објеката и друге 

комисије 

150.00 
Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 
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91 

01/1-434-
623/14 од 

29.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

3,000.00 

Удружење избјеглих, 
расељених и других лица 
РС "Останак" ОО 
Прњавор - за реализацију 
програмских активности за 
2014. годину 

92 

01/1-401-51-
1/14 од 

30.12.2014. 
год. 

Кабинет 
начелника  

412900 
Трошкови 

репрезентације 
582.00 

Обезбјеђење недостајећег 
дијела средстава на 
наведеној позицији 

93 

01/1-401-
251/14 од 

30.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области културе и 
осталим 

удружењима 

1,500.00 

СПКД "Просвјета" 
Прњавор -  средства за 
реализацију  програмских 
активности 

94 

01/1-434-
624/14 од 

30.12.2014. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 

подстицај и развој 
спорта  

1,000.00 
Спортски савез општине 
Прњавор - за реализацију 
активности за 2014. годину 

У К У П Н О: 99.989,10   

 


