
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

12. мај 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  13        Година 52. 
 

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 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

у износу од  1.200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.200,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за остале тро- 

шкове обиљежавања значајних датума (за тро- 

шкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.)  износу 

од 1.200,00 КМ  (организациона јединица број 

00750180 – Oдјељење за борачко-инвалидску 

заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за остале 

трошкове обиљежавања значајних датума (за тро- 

шкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.), на име 

трошкова набавке државних застава у оквиру про- 

вођења активности парастоса погинулим борцима у 

мјесним заједницама општине Прњавор у 2016. 

години.  

 

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: 01/1-401-69/16                       Начелник,   

Датум: 01.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 500,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, која ће се дозначити  Пезер Марку из 

Прњавора, на име новчане награде за постигнуте 

спортске резултате и успјехе на школским такми-

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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чењима, а према захтјеву Кабинета начелника. 

 

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: 01/1-401-79/16                        Начелник,   

Датум: 04.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на потрошачку 

јединицу ЈУ Гимназија Прњавор у износу од  

4.524,00 КМ.  
 

II 

Износ од 4.524,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 4.524,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412600 – Расходи по основу путовања 

и смјештаја износу од 4.524,00 КМ (потро- 

шачка јединица број 08150026 - ЈУ Гимназија 

Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, а која ће се дозначити ЈУ 

Гимназија Прњавор, на име трошкова путовања 

ученика и радника ЈУ Гимназија Прњавор и ЈУ 

Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у 

Болеславец у Пољској. 
 

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: 01/1-431-5/16                        Начелник,   

Датум: 05.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ 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 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима - буџетска 

резерва у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима - буџетска 

резерва, која ће се дозначити Општинској органи- 

зацији слијепих Прњавор, за реализацију планира- 

них активности у 2016. години, према захтјеву. 

 

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: 01/1-434-85/16                         Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 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 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу 

од 3.000,00 КМ  (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити удружењу СПКД „Просвјета“ ОО 

Прњавор, за измирење обавеза из 2015. године, 

према захтјеву. 

 

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: 01/1-434-61/16                        Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, а која ће се дозначити Спортском 

савезу општине Прњавор, на име трошкова набавке 

канцеларијског намјештаја, према захтјеву. 

 

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: 01/1-434-81/16                      Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 300,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, а која ће се дозначити Бициклистичком 

клубу „БСК“ Бања Лука, на име трошкова 

организације 10. међународне бициклистичке трке
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„Београд – Бања Лука“, у априлу 2016. године. 
 

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: 01/1-434-82/16                        Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Драгојевић Синиши, сину Ранка, из Хрваћа- 

на, на име трошкова наступа у финалним емисијама 

„Аудиције“ на телевизији ПИНК у Београду. 
 

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: 01/1-532-113/16                      Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 500,00 КМ  (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Средства за 

подстицај и развој спорта, а која ће се дозначити  

Теквондо клубу „ПРЊАВОР“ из Прњавора, на име 

трошкова наступа на Европском првенству у 

текводоу, које ће се одржати у грчком граду Солуну 

у априлу 2016. године. 

 

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: 01/1-434-84/16                       Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 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 

Прњавор), 

• на конто 415200 - Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 200,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског насли- 

јеђа), a која ће се дозначити  Исламској заједници у 

БиХ, Муфтијство Бањалучко, Бања Лука, за фина- 

нсирање превода Корана Миће Љубибратића 

Херцеговца на српски језик на ћирилици. 

 

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: 01/1-434-88/16                       Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције у износу од 6.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 6.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 6.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 511100 – Изградња водосистема на 

подручју општине у износу од 6.000,00 КМ  

(организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 511100 – Изградња водосистема на подру- 

чју општине, због недовољно планираних средстава 

на овој буџетској позицији, према захтјеву. 

 

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: 01/1-401-87/16                       Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима - буџетска 

резерва у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 – Oдјељење за ло- 

кални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима 

из области културе и осталим удружењима - 

буџетска резерва, која ће се дозначити  КУД 

„Свилен конац“ из Насеобине Лишња, за трошкове  
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наступа на међународном фестивалу фолклора у 

граду Лавову, у Украјини у мају 2016. године.  
 

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: 01/1-431-6/16                          Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима нацио- 

налних мањина у износу од 2.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима 

националних мањина, која ће се дозначити 

Удружењу Црногораца „ЛОВЋЕН“ из Прњавора, за 

унапријеђење рада и организацију свечане годишње 

скупштине удружења.  
 

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: 01/1-434-87/16                      Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

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 415200 – Остала удружења из бора- 

чке популације у износу од 200,00 КМ  

(организациона јединица број 00750180 – Oдје- 

љење за борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Остала удружења из борачке 

популације, а која ће се дозначити Удружењу „1. 

батаљон Војне полиције 1. Крајишког корпуса“ из 

Бања Луке, на име трошкова израде монографије 

ове војне јединице.  

 

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: 01/1-434-86/16                     Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе-
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тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Аничић Ради, из Поточана, на име трошкова 

лијечења кћерке Дијане. 

 

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: 01/1-532-115/16                    Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Ћорић Драгани, кћерки Драгана, из Доњих Гаљи- 

поваца, 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: 01/1-532-84/16                      Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

227 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ 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 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Кесер Славку, сину Љубомира, из Горњих Штрба- 

ца, на име тешке материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-114/16                     Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

228 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Ђукић Дејану, сину Жељка, из Околице, 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: 01/1-532-90/16                        Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

229 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Радуловић 

Мирку, сину Угљеше, из Доњих Штрбаца, на име 

трошкова лијечења. 

 

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: 01/1-532-108/16                    Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

230 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња-
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вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Лукић Винку, сину Предрага, из Поповића, 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: 01/1-532-82/16                       Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

231 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Легеновић Љубинки, кћерки Недељка, из Горњих 

Штрбаца, 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: 01/1-532-49/16                      Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

232 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 
II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Прера- 

довић Гроздани, кћерки Петра, из Горњих Штрбаца, 

на име трошкова лијечења и 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: 01/1-532-50/16                        Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Центар за културу 

Прњавор у износу од 8.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 8.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 8.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412700 - Расходи поводом манифеста- 

ција за празничне дане општине у износу од 

8.500,00 КМ (организациона јединица број 

08180011 – Јавна установа Центар за културу 

Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 412700 – Расходи поводом 

манифестација за празничне дане општине, која ће 

се дозначити  Јавној установи Центар за културу 

Прњавор, на име трошкова поводом организације 

Васкршњег концерта. 
 

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: 01/1-401-89/16                        Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава  се  реалокација  средстава  буџе-  

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 300,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Суботић Милошу, из Доњих Вијачана, 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: 01/1-532-126/16                    Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  
 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 



12.05.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  13                       11 
 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Малић Дражену, сину Саве, из Горњих Палачко- 

ваца, на име трошкова лијечења тешко обољелог 

оца. 

 

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: 01/1-532-67/16                        Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 - Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши-

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Томић 

Сузани, кћерки Предрага, из Прњавора, на име 

трошкова школовања на Факултету за саобраћајно 

инжење- рство у Брчком. 

 

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: 01/1-532-122/16                     Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ  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 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Миланковић Слађани, кћерки Петра, из 

Доњих Палачковаца, 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: 01/1-532-98/16                       Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени
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гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у износу од 5.711,90 КМ.  
 

II 

Износ од 5.711,90 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 5.711,90 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

општинске управе у износу од 5.711,90 КМ  

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 412900 – Остали непоменути 

расходи општинске управе, a која ће се дозначити  

Служби за јавне набавке и заједничке послове, ради 

недовољно планираних средстава на овој буџетској 

позицији, према захтјеву. 
 

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: 01/1-401-96/16                       Начелник,   

Датум: 12.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ  од  3.000,00  КМ  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 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 3.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Програм коришћења 

средстава за подстицај и развој спорта, а која ће се 

дозначити Општинском фудбалском савезу Прња- 

вор, за трошкове и обавезе фудбалског клуба 

„Љубић“ Прњавор, према захтјеву. 

 

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: 01/1-401-101/16                    Начелник,   

Датум: 13.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Територијална ватрогасна јединица Прња- 

вор у износу од 6.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 6.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

6.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

у износу од 6.000,00  КМ (организациона једи- 

ница број 00750125 – Територијална ватрога- 

сна јединица Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре-
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дстава на позицији 412900 – Остали непоменути 

расходи, а која ће се дозначити  Територијалној ва- 

трогасној јединици Прњавор, за уплату чланарине 

Ватрогасном савезу Републике Српске за 2016. 

годину. 
 

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: 01/1-401-86/16                       Начелник,   

Датум: 13.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Тешко Ани, 

кћерки Николе, из Шерег Илове, 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: 01/1-532-144/16                     Начелник,   

Датум: 21.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 2.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, a ради обезбјеђења средстава 

на позицији 415200 – Средства за подсти- цај и 

развој спорта, која ће се дозначити карате клубу 

„ИПОН“ из Прњавора, на име трошкова органи- 

зације међународног турнира у каратеу, према 

захтјеву. 
 

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: 01/1-434-92/16                       Начелник,   

Датум: 25.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе-
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тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, а која ће се дозначити  Илишковић 

Дамјану из Прњавора, на име новчане награде за 

постигнуте  резултате на Републичком такмичењу 

из физике,  према захтјеву Кабинета начелника. 

 

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: 01/1-401-110/16                     Начелник,   

Датум: 25.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Живковић Љубиши, сину Милана, из Доње Мрави- 

це, 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: 01/1-532-147/16                     Начелник,   

Датум: 27.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући предмет обезбјеђења средстава за новчану 

награду Пезер Марку, начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се готовинска исплата новчаних 

средстава Пезер Марку у износу од 500,00 КМ. 

Средства ће се користити као новчане награде за 

постигнуте спортске резултате и успјехе на шко- 

лским такмичењима. 

 

II 

            Средства из тачке I исплатити готовински на 

руке Секулић Слободанке, секретарице у Кабинету 

начелника. Исплата средстава извршиће се прили- 

ком додјеле награде. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

401-79/16 од 04.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене



12.05.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  13                       15 
 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-401-79-1/16                   Начелник,   

Датум: 04.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Бициклистички клуб „БСК“ Бања Лука,  начелник 

општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Бициклистичком клубу „БСК“ из Бања 

Луке додјељују се средства у износу од 300,00 КМ 

на име трошкова организације 10. међународне 

бициклистичке трке „Београд-Бања Лука“ у априлу 

2016. године. 

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Бициклистички клуб „БСК“, жиро рачун број: 

5510010000306646, отворен код УниКредит Бања 

Лука. ЈИБ: 4400911060003. 

 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-82/16 од 06.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

415200 – Средства за подстицај и развој спорта. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-82-1/16                  Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Драго- 

јевић Синише из Хрваћана, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Драгојевић Синиши из Хрваћана одобрава 

се исплата средстава у износу од 200,00 КМ за 

трошкове наступа у финалним емисијама „Аудици- 

ја“ на телевизији ПИНК у Београду. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Драгојевић Синиша, ЈМБ 0910971103546, 

жиро рачун број: 5521153214161887отворен код 

Hypo Alpe Adria Banka АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-113/16 од 06.04.2016. године, у складу са Про- 

цедуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-113-1/16                  Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Текво- 

ндо клубу Прњавор начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Теквондо клубу Прњавор додјељују се 

средств у износу од 500,00 КМ на име трошкова 

наступа на Европском првенству у теквондоу, које 

ће се одржати у Солуну у априлу 2016. године. 
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II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Теквондо клуб Прњавор, жиро рачун број: 

5620990000302746, отворен код НЛБ Развојне 

банке АД Бања Лука. ЈИБ: 4401587400005. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-84/16 од 06.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-84-1/16                   Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава Спо- 

ртски савез општине Прњавор начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Спортском савезу општине Прњавор додје- 

љују се средства у износу од 1.500,00 КМ за трошко- 

ве набавке канцеларијског материјала.  

  

II 

Средства исплатити на Спортски савез 

општине Прњавор, жиро рачун број: 562-099-

00005814-27, отворен код НЛБ развојна банка АД 

Бања Лука, филијала Прњавор ЈИБ: 4401230320003. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

кацији средстава буџетске резерве, број 01/1-434-

81/16 од 06.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 

 
IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
V 

            Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-81-1/16                    Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Општинској организацији слијепих из Прњавора 

начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Општинској организацији слијепих одобра- 

ва се износ од 1.000,00 КМ за реализацију плани- 

раних активности у 2016. године. 

 
II 

Средства исплатити на жиро рачун Општи- 

нске организације слијепих Прњавор, број: 551-016-

00017810-87, отворен код UniCredit Bank A.D. Banja 

Luka, филијала Прњавор. ЈИБ: 4401580650006 

 
III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-85/16 од 06.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима 

 
IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-434-85-1/16                     Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава “СПКД 

Просвјета” из Прњавора начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

СПКД „Просвјети“ из Прњавора одобрава 

се износ од 3.000,00 КМ за потребе измирења 

обавеза из 2015. године. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор, жиро-рачун 

број: 562-099-00005833-67, отворен код НЛБ Разво- 

јне банке АД Бања Лука, филијала Прњавор. ЈИБ: 

4401505520008. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

кацији средстава буџетске резерве, број 01/1-434-

61/16 од 06.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-61-1/16                     Начелник,   

Датум: 06.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Исламска заједница у Босни и Херцеговини, 

Муфтијство Бањалучко, Бања Лука начелник општи- 

не доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Исламској заједници у Босни и Херцегови- 

ни, Муфтијство Бањалучко  Бања Лука, додјељују 

се средства у износу од 200,00 КМ за финансирање 

превода Корана Миће Љубибратића Херцеговца. 
 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Исламска заједница у Босни и Херцеговини, 

Муфтијство Бањалучко, жиро рачун број: 

1610000118400054, отворен код Raiffeisen АД Сара- 

јево. ЈИБ: 4403179530009. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-88/16 од 07.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Помоћ вјерским заједницама. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-88-1/16                  Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Ћорић 

Драгане из Доњих Гаљиповаца, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Ћорић Драгани из Доњих Гаљиповаца 

одобрава се исплата средстава у износу од 200,00 

КМ на име трошкова тешке материјалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Ћорић Драгана, ЈМБ 0602995108534, жиро
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рачун број: 5620028131250922 отворен код НЛБ 

Развојна банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-84/16 од 08.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-84-1/16                   Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Раду- 

ловић Мирка из Доњих Штрбаца, начелник 

општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Радуловић Мирку из Доњих Штрбаца 

одобрава се исплата средстава у износу од 300,00 

КМ на име трошкова лијечења. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Радуловић Миркоа, ЈМБ 1210953103530, 

жиро рачун број: 5521153522597346 отворен код 

Hypo Alpe Adria Bank банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-108/16 од 08.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-108-1/16                 Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Прера- 

довић Гроздана из Горњих Штрбаца, начелник 

општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прерадовић Гроздани из Горњих Штрбаца 

одобрава се исплата средстава у износу од 250,00 

КМ за трошкове лијечења и тешке материјалне 

ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Прерадовић Гроздана, ЈМБ 1701943108538, 

жиро рачун број: 5620028035880522 отворен код 

НЛБ Развојна Банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-50/16 од 08.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-50-1/16                    Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Лукић 

Винку из Поповића, начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Лукић Винку одобрава се исплата средста- 

ва у износу од 400,00 КМ на име трошкова матери- 

јалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Лукић Винко, ЈМБ 0302976103544, жиро 

рачун број: 5674635000067579 отворен код Sbe- 

rbank АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-82/16 од 08.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-82-1/16                    Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Легено- 

вић Љубинки из Горњих Штрбаца, начелник 

општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Легеновић  Љубинки  из  Горњих  Штрбаца  

одобрава се исплата средстава у износу од 300,00 

КМ на име тешке материјалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Легеновић Љубинка, ЈМБ 2008975108528, 

жиро рачун број: 5620028118606778 отворен код 

НЛБ Развојна банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-49/16 од 08.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-49-1/16                      Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

258 
 

            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Кесер 

Славка из Горњих Штрбаца, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Кесер Славку из Горњих Штрбаца одобра- 

ва се исплата средстава у износу од 200,00 КМ не 

име тешке материјалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Кесер Славко, ЈМБ 2711958103523, жиро 

рачун број: 5620028112490928 отворен код НЛБ 

Развојна банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-114/16 од 08.04.2016. године, у складу са Проце-
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дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-114-1/16                    Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава Ђу- 

кић Дејана из Околице, начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Ђукић Дејану из Околице одобрава се 

исплата средстава у износу од 200,00 КМ на име 

трошкова тешке материјалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Ђукић Дејан, ЈМБ 0602994103520, жиро 

рачун број: 5520021643342731 отворен код Hypo 

Alpe Adria Bank АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-90/16 од 08.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-90-1/16                   Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Аничић Ради из Поточана, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Аничић Ради из Поточана одобрава се 

исплата средстава у износу од 300,00 КМ за тро- 

шкове лијечења ћерке Дијане. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Аничић Рада, ЈМБ 2904967108026, жиро 

рачун број: 5620028093677293 отворен код НЛБ 

Развојна банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-115/16 од 08.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-115-1/16                   Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Удружења 
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Црногораца „Ловћен“ Прњавор начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Дозначавају се средства Удружењу Црного- 

раца „Ловћен“ Прњавор, новчана средстава у 

износу од 2.500,00 КМ, средства ће се користити за 

унапређење рада и организацију свечане годишње 

скупштине удружења.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Удружењe Црногораца „Ловћен“ Прњавор, жиро 

рачун број: 567-463-27000042-58, отворен код 

„SBERBANK“ банке АД Бања Лука. ЈИБ: 

4403905960000. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-87/16 од 07.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

415200 – Помоћ удружењима националних мањина 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-87-1/16                   Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра-

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Томић 

Сузани из Прњавора, начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Томић Сузани одобрава се исплата сре- 

дстава у износу од 500,00 КМ на име тешкова 

школовања на факултету за саобраћај и инжиње- 

рство у Брчком. 
 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити  

на име Томић Сузана, ЈМБ 3012994108521, жиро 

рачун број: 45303228000 отворен код UniCredit 

Bank АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-122/16 од 11.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-122-1/16                 Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Малић Дражену из Горњих Палачковаца, начелник 

општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Малић Дражену одобрава се исплата сре- 

дстава у износу од 300,00 КМ на име трошкова 

тешко обољелог оца. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Малић Дражен ЈМБ 0407990100015, жиро 

рачун број: 5521153189814208 отворен код Hypo 

Alpe Adria Bank  АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-67/16 од 11.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 
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IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-67-1/16                     Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Културно – умјетничког друштва "Свилен конац" 

Насеобина Лишња, начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Дозначавају се средства Културно – умје- 

тничком друштву „Свилен конац“ Насеобина 

лишња, новчана средстава у износу од 1.500,00 КМ, 

средства ће се утрошити за Међународни фестивал 

фолклора у Лавову, у Украјини, маја 2016. године.   
  

II 

Средства исплатити на Културно - умјетни- 

чко друштво "Свилен конац" Насеобина Лишња, 

жиро рачун број: 567-463-19003067-70, отворен код 

Sberbank АД Бања Лука, филијала Прњавор. ЈИБ: 

4401799090006. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

431-6/16 од 07.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

415200 – Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима. 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-431-6-1/16                      Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Миланковић Слађани из Доњих Палачковаца, 

начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Миланковић Слађани одобрава се исплата 

средстава у износу од 200,00 КМ на име тешке 

материјалне ситуације. 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Миланковић Слађана, ЈМБ 2811979126579, 

жиро рачун број: 5551000007511939 отворен код 

Нова Банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-98/16 од 11.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-98-1/16                   Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Суботић 

Милоша из Доњих Вијачана, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Суботић Милошу одобрава се исплата 

средстава у износу од 300,00 КМ на име тешке мате-
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ријалне ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Суботић Милоша, ЈМБ 0806992103544, 

жиро рачун број: 1613000065461378 отворен код 

Raiffeisen Bank банка АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-126/16 од 11.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-126-1/16                  Начелник,   

Датум: 11.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Oпштиндки фудбалски савез Прњавор начелник 

општине доноси:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Општинском фудбалском савезу Прњавор 

додјељују се новчана средства у износу од 3.000,00 

КМ. Средства ће бити утрошена за финансирање 

трошкова и обавеза ФК „Љубић“ Прњавор. 

 

II 

Средства исплатити на Општински фудба- 

лски савез Прњавор, жиро рачун број: 562-099-

00010319-92, отворен код НЛБ Развојне банке АД 

Бања Лука, филијала Прњавор. ЈИБ: 4401231050000 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

401-101/16 од 13.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-401-101-1/16                Начелник,   

Датум: 13.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Тешко Ане из Шерег Илове, начелник општине 

доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Тешко Ани одобрава се исплата средстава 

у износу од 500,00 КМ на име тешке материјалне 

ситуације. 

 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Тешко Ана, ЈМБ 1606963108531, жиро рачун 

број: 45418808000 отворен код УниКредит банка 

АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

кацији средстава буџетске резерве, број 01/1-532-

144/16 од 21.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 
 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 
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не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-144-1/16                 Начелник,   

Датум: 21.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Илишко- 

вић Дамјана, начелник општине доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се готовинска исплата новчаних 

средстава Илишковић Дамјану у износу од 300,00 

КМ. Средства ће се користити као новчана награда 

за постигнуте   резултате и успјех  на Републичком 

текмичењу из Физике. 

 

II 

            Средства из тачке I исплатити готовински на 

руке Секулић Слободанке, секретарице у Кабинету 

начелника. Исплата средстава извршиће се при- 

ликом додјеле награде. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

401-110/16 од 25.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, конто 

416100 – Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-401-110-1/16                  Начелник,   

Датум: 25.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разма- 

трајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Карате клуба „ИПОН“ Прњавора начелник општи- 

не доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Карате клубу „ИПОН“ Прњавора додјељују 

се новчана средства у износу од 2.000,00 КМ. Сре- 

дства ће бити утрошена на организацију Међуна- 

родног турнира у каратеу.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на Карате клуб "ИПОН" Прњавор, жиро рачун број: 

562-099-00010350-96, отворен код НЛБ Развојне 

банке АД Бања Лука. ЈИБ: 4401587660007 

 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-92/16 од 25.04.2016. године, у складу са Проце- 

дуром уноса средстава буџетске резерве у систем 

трезора објављеној од стране Министарства фина- 

нсија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 415200 

– Средства за подстицај и развој спорта. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-92-1/16                   Начелник,   

Датум: 25.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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            На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), разматра- 

јући захтјев за додјелу новчаних средстава Живко- 

вић Љубиши из Доње Мравице, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Живковић Љубиши извршиће се исплата 

средстава у износу од 500,00 КМ на име тешке 

материјалне ситуације. 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Живковић Љубиша, ЈМБ 3006981101471,
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жиро рачун број: 5674635900170252 отворен код  

Сбербанка  АД Бања Лука. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-147/16 од 27.04.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 

финансија, и терете трошак у оквиру организационе 

јединице 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, конто 416100 

– Средства за једнократне помоћи. 

 

IV 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

V 

            Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-147-1/16                  Начелник,   

Датум: 27.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

 

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-11/16 од 26.04.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-88 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, на Тргу српских бораца-Улаз „Б“ („Црвена 

зграда“) у Прњавору, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом на Тргу српских бораца-Улаз „Б“ („Црвена 

зграда“) у Прњавору. 

 Оснивач: 11 (једанаест) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Љепосава Ђекић, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-11/16                   Службено лице органа 

Датум: 26.04.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон/факс 051/660-340. Излази у 

складу са потребама. Одговорни уредник Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-е.

 


