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На основу чана 43. став 1. алинеја 17. Зако- 

на о локалној самоуправи („Службени гласник Ре- 

публике Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) 

и члана 41. Статута општине Прњавор („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број 14/14), наче- 

лник општине Прњавор,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о  расподјели средстава за обиљежавање значајних 

датума у мјесним заједницама у 2016. години 

 

Члан 1. 

 Oдлуком o расподјели средстава за обиље- 

жавање значајних датума у мјесним заједницама у 

2016. години (у даљем тексту Одлука), утврђује се 

начин расподјеле средстава за обиљежавање знача- 

јних  датума у мјесним заједницама општине Прња- 

вор, у оквиру планираних средстава Буџетом општи- 

не Прњавор за 2016. годину, а реализују се путем 

Одјељења за општу управу, са позиције  „412900 – 

Трошкови обиљежавања значаних датума у мјесним 

заједницама“, у укупном износу од  4.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 За обиљежавање значајних датума у мје- 

сним заједницама општине Прњавор у којима се 

значајни датум не обиљежава одржавањем парасто- 

са погинулим борцима ВРС, већ неки други датум, 

који  је утврђен одлуком Савјета мјесне  заједнице,  

са буџетске позиције из члана 1. ове Одлуке, одо- 

брава се: 

- Мјесној заједници Прњавор, износ од 

1.000,00 КМ, 

- Мјесним заједницама: Лишња, Гаљипо- 

вци, Отпочиваљка-Мрачај и  Коњуховци, износ од 

по 500,00 КМ,  

- Преостали износ од 1.000,00 КМ, 

додијелит ће се мјесним заједницама у износу од по 

500,00 КМ, које нису обухваћене чланом 2.  став 1. 

алинеја прва и друга ове одлуке, а накнадно искажу 

своје захтјеве. 

 

Члан 3.  

(1) Захтјев за додјелу средстава са одлуком  

Савјета  мјесне заједнице  и предрачуном трошкова 

добављача роба и услуга, подноси се Одјељењу за 

општу управу, које припрема приједлог закључка и 

доставља га начелнику општине Прњавор, на одо- 

бравање. 

(2) Одобрени захтјев са попратном докуме- 

нтацијом, на реализацију се доставља Одјељењу за 

финансије. 
 

Члан 4. 

 За реализацију ове Одлуке задужују се: 

Одјељење за општу управу и Одјељење за фина- 

нсије, свако из своје надлежности. 
 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-9/16                                        Начелник,   

Датум: 22.01.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

начелник општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

комуналних објеката КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

 

I 

У Комисију за примопредају комуналних 

објеката КП „Водовод“ а.д. Прњавор на управљање, 

коришћење и одржавање именују се: 

1. Љубомир Топић, испред Одјељења за стамбено - 

комуналне послове и  инвестиције, предсједник, 

2. Ранко Кардаш, испред Одјељења за стамбено – 

комуналне послове и инвестиције, члан, 

3. Синиша Моравски, испред Одјељења за 

финансије, члан, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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4. Бранислав Ђурић, испред КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор, члан, 

5. Гордана Милиновић, испред КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор, члан. 

 

II 

Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је 

да изласком на лице мјеста утврди шта чини 

имовину која се даје на управљање, коришћење и 

одржавање КП „Водовод“ а.д. Прњавор, да утврди 

њену вриједност и сачини записник о увођењу у 

посјед. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-157/16                    Начелник,   

Датум: 05.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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 На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и 

Анекса споразума бр. 4 о реализацији пројекта 

Повелич број 01/1-022-92/13 од 26.04.2016. године, 

начелник општине доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  о именовању Радне групе за утврђивање статусног 

питања пројекта Повелич 

 

I 

 У Радну групу за утврђивање статусног пи- 

тања пројекта Повелич именују се: 

1. Небојша Тодић, представник Одбора за изгра- 

дњу водовода за шест мјесних заједница сјеве- 

рног дијела општине Прњавор са изворишта 

Повелич, предсједник, 

2. Драгица Петровић, представник КП „Водовод“ 

а.д. Прњавор, члан, 

3. Наташа Божуновић, службеник Општинске упра- 

ве општине Прњавор, члан, 

4. Бранка Ристић, службеник Општинске управе 

општине Прњавор, члан, 

5. Богољуб Санчанин, одборник у Скупштини 

општине Прњавор, члан. 

 

II 

Задатак радне групе из тачке I овог рјеше- 

ња је да утврди приједлог могућих законских 

рјешења за дефинисање статусног питања пројекта 

Повелич за шест мјесних заједница, те исти достави 

Начелнику општине Прњавор. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

Број: 01/1-022-92/13                     Начелник,   

Датум: 01.08.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750170 

– Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције у укупном износу од 6.500,00 КМ. 
 

II 

Износ од 6.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412500 - Набавка грађевинског матери- 

јала за изградњу пропуста, мостова и других 

објеката у износу од 6.500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750170 –Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције ), 

• на конто 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 6.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог Закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

    
Број: 01/1-401-150/16                    Начелник,   

Датум: 20.06.2016. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15), Начелник 

општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750150
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- Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности у укупном износу од 3.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Средства за стипендије уче- 

ника и студената у износу од 3.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 3.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог Закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-401-106/16                    Начелник,   

Датум: 26.04.2016. 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 и 15/16), 

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 Прња- 

вор), 

• 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 Бабић Жарку, 

сину Радована, из Поточана, на име тешке матери- 

јалне 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: 01/1-532-206/16                     Начелник,   

Датум: 04.07.2016. 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 и 15/16), 

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 800,00 КМ.  

 

II 

Износ од 800,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 800,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Одјељење 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 средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједница- 

ма (заштита културно-историјског наслијеђа), а која 

ће се дозначити Меџлису исламске заједнице Прња- 

вор за организацију културно-вјерске манифе- 

стације „Бајрамске академије“. 

 
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: 01/1-434-121/16                   Начелник,   

Датум: 04.07.2016. 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 и 15/16), 

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 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 300,00 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 – Средства за подстицај и 

развој спорта, а која ће се дозначити Спортском 

савезу општине Прњавор, на име трошкова органи- 

зације деветог традиционалног сусрета ветерана 

фудбалског клуба „Љубић“ Прњавор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-124/16                    Начелник,   

Датум: 04.07.2016. 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 и 15/16), 

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 5.850,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.850,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.850,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 

њавор), 

• на конто 415200 – Средства за имплементацију 

и суфинансирање пројеката предвиђених стра- 

тегијом развоја општине Прњавор 2012.-2020. 

година у износу од 5.850,00 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 средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за имплемента- 

цију и суфинансирање пројеката предвиђених 

стратегијом развоја општине Прњавор 2012.-2020. 

година, због недовољно панираних 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: 01/1-401-173/16                      Начелник,   

Датум: 05.07.2016. 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 и 15/16), 

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 150,00 КМ.  

 

II 

Износ од 150,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 150,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 150,00 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, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Николић Ратку, сину Благоја, из Горњих 

Штрбаца, на име трошкова организације скупа 

димњачара регије, који ће се одржати 09.07.2016. 

године,  у Прњавору. 

 

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: 01/1-434-133/16                    Начелник,   

Датум: 05.07.2016. 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 и 15/16), 

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  KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

бциона 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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, а која ће се дозначити  Илишковић Дамјану 

из Прњавора, за одлазак на Интернационалну 

олимпијаду из Физике у Швајцарску, и ученицима 

Основних школа који су освојили прва мјеста на 

Републичким такмичењима, према захтјеву Кабине- 

та 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: 01/1-401-175/16                    Начелник,   

Датум: 05.07.2016. 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 и 15/16), 

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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима  у износу 

од 700,00 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 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити КУД „СВИЛЕН КОНАЦ“ из Насео- 

бине Лишња, на име трошкова организације Петро- 

вданског сабора фолклора. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-177-1/16                  Начелник,   

Датум: 08.07.2016. 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 и 15/16), 

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 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 – Средства за имплементацију 

и суфинансирање пројеката предвиђених Стра- 

тегијом развоја општине Прњавор 2012.-2020. 

година 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 415200 – Средства за имплеме- 

нтацију и суфинансирање пројеката предвиђених 

стратегијом развоја општине Прњавор 2012.-2020. 

година, за манифестацију под називом „Конфере- 

нција беба“, а због недовољно панираних 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: 01/1-401-184/16                    Начелник,   

Датум: 11.07.2016. 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 и 15/16), 

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 Пр- 

њавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона једи- 

ница 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 415200 – Помоћ вјерским заједни- 

цама (Заштита културно-историјског наслијеђа), а 

која ће се дозначити Српској православној Црквеној 

Општини Вијачани, на име помоћи за изградњу 

куће за породицу Вујичић из Доњих Вијачана. 

 

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: 01/1-434-134/16                    Начелник,   

Датум: 12.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

395 
 

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 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону
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јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 600,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима  у износу 

од 600,00 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 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити  Српском књижевном клубу „Таласи“ 

из Прњавора, на име трошкова организације 15. 

сусрета пјесника на Вучијаку, за Видовдан 2016. 

година. 

 

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: 01/1-434-119/16                   Начелник,   

Датум: 12.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

396 
 

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 и 15/16), 

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, која ће бити дозначена студенту 

Митрић Миланки, из Прњавора, а на име трошкова 

учешћа у пројекту „Путујмо у Европу 2016.“, 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: 01/1-532-224/16                   Начелник,   

Датум: 12.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

397 
 

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 и 15/16), 

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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.500,00 КМ (организа- 

циона 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 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Матић Перици, из Горње Илове, на име 

трошкова лијечења оца Радојице. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се
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Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-233/16                   Начелник,   

Датум: 28.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

398 
 

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 и 15/16), 

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 општу управу 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 412900 – Трошкови обиљежавања 

значајних датума у мјесним заједницама у 

износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750130 – Одјељење за општу управу). 

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 412900 – Трошкови обиљежавања знача- 

јних датума у мјесним заједницама, са које ће се 

финансирати трошкови организације манифеста- 

ције „Лишањски дани“, а која ће се одржати 30. и 

31. јула 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: 01/1-434-137/16                   Начелник,   

Датум: 29.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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