
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

07. март 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 7         Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                                                                                                                  
82                                                                                                                              
                                                                        

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 41. став 1. тачка 18)  Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 8. став 3) Одлуке о стипе- 

ндирању ученика и студената („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 4/13 и 3/14), начелник 

општине Прњавор доноси 
 

ОДЛУКУ 

о висини мјесечног износа стипендије за школску 

2015/2016 годину 
 

I 

 Утврђује се мјесечни износ стипендије за 

школску 2015/2016 годину, и то: 

- ученичка стипендија....................48,00 КМ, 

- студентска стипендија.................75,00 КМ,  

- студентска стипендија за студенте која 

припадају породицама погинулих и несталих 

бораца, породицама ратних војних инвалида I  до 

VI категорија инвалидности и студенте без оба 

радитеља......................................................105,00 КМ. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  «Службеном  гласнику општи- 

не Прњавор». 
 

Број: 01/1-022-42/16                            Начелник,   

Датум: 03.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

83 
 

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 дје- 

латности). 

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 сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Ковјанић Зорици, кћерки Миленка, из 

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: 01/1-532-26/16                           Начелник,   

Датум: 05.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

84 
 

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 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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 22.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 22.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 22.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједница- 

ма (Заштита културно-историјског наслијеђа) 

у износу од 22.000,00 КМ (организациона једи- 

ница 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, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског насли- 

јеђа), која ће се дозначити  Српској православној 

Црквеној Општини Кремна-Вучијак, на име тро- 

шкова набавке црквеног звона за „Спомен Храм 

Светог Великомученика Кнеза Лазара на Вучијаку“ 
 

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: 01/1-434-51/16                           Начелник,   

Датум: 09.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 

Прњавор), 

• 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 Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Игњатић 

Неђељку, сину Владе, из Горње Илове, 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: 01/1-532-36/16                           Начелник,   

Датум: 10.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

86 
 

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 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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 сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Кљунић Стефану, сину Наде, из Поточана, на име 

трошкова организације сахране мајке. 
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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: 01/1-532-33/16                            Начелник,   

Датум: 16.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

87 
 

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 (организаци- 

она јединица број 00750150 – Oдјељење за ло- 

кални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

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 Мандић Бојани, из Поточана, на име 

трошкова школарине другог циклусу студија на 

Филозофском факултету у Бањој Луци. 

 

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: 01/1-532-39/16                          Начелник,   

Датум: 16.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 

 

88 
 

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 (организаци- 

она 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 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Ћетојевић Борки из Прњавора, због тешког 

материјалног стања у породици. 

 

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: 01/1-532-308/15                         Начелник,   

Датум: 16.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

89 
 

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 1.800,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.800,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.800,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 1.800,00 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 Ружичић 

Љепосави из Бабановаца, за трошкове лијечења 

тешко болесног супруга. 

 
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: 01/1-532-325/15                          Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

90 
 

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 (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 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити Рукометном 

клубу „Слога“ Прњавор, на име трошкова реали- 

зације редовних активности клуба. 
 

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: 01/1-434-49/16                          Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

91 
 

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 4.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за пројекат 

“Дневни центар за дјецу и омладину ометену у 

физичком и психичком развоју“ у износу од 

4.000,00 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, a ради обезбјеђења средстава 

на позицији 415200 – Средства за пројекат “Дневни 

центар за дјецу и омладину ометену у физичком и 

психичком развоју“, која ће се дозначити Удруже- 

њу родитеља дјеце са сметњама у развоју „Невен“ 

из Прњавора, на име трошкова реализације редо- 

вних активности удружења. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-7/16                             Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

92 
 

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 

Прњавор), 

• на конто 416100 - Средства за једнократне по- 

моћи 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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Косић Златку из Орашја, због тешке матери- 

јалне ситуације у породици. 

 

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: 01/1-532-57/16                          Начелник,   

Датум: 19.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

93 
 

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 (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 

Министарства финансија, a ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, која ће се дозначити Карате клубу 

„ИПОН“ из Прњавора, на име трошкова реализа- 

ције редовних активности клуба. 

 

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: 01/1-434-59/16                           Начелник,   

Датум: 19.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

94 
 

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.  



6                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  7              07.03.2016.

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 помо- 

ћи 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 Тошић Драгани из Горњих Палачковаца, за 

трошкове лијечења дјетета са посебним потребама 

као и због тешке материјалне ситуације у породици. 
 

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: 01/1-532-43/16                           Начелник,   

Датум: 22.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

95 
 

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 

Прња- вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Сукур Нади из Гајева, 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: 01/1-532-272/15                           Начелник,   

Датум: 22.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

96 
 

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 (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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Станчић Мириславу, сину Мирослава, из 

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
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општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-61/16                           Начелник,   

Датум: 25.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

97 
 

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 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 

Прња- вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 600,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава 

буџетске резерве у систем трезора објављене од 

стране Министарства финансија, а ради обезбјеђе- 

ња средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Илић Мили, сину Гојка, из Кокора, 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: 01/1-532-70/16                         Начелник,   

Датум: 25.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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). 

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 Зловарић 

Јелени, кћерки Симе, из 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: 01/1-532-72/16                           Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 

Прњавор), 

 



8                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  7              07.03.2016.

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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 сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Десић Ђорђу, сину Младена, из Горње 

Мравице, на име тешке материјалне ситуације. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-65/16                            Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 

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 Јокић Виду, сину Радована, из Велике Илове, 

на име трошкова лијечења тешко обољелог сина 

Синше. 

 

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: 01/1-532-66/16                            Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 по- 

моћи 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 Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Шестић 

Бранку, сину Велемира, из Прњавора, на име тро- 

шкова 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: 01/1-532-73/16                            Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 415200 – ЈП «Радио Прњавор» у 

износу од 500,00 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 - ЈП „Радио Прњавор“, а 

која ће се дозначити ЈП Радио Прњавор, на име тро- 

шкова обиљежавање 32. годишњице од оснивања. 

 

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: 01/1-434-64/16                           Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Ковја- 

нић Зорица из Штрбаца начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Ковјанић Зорици из Штрбаца додјељују се 

новчана средства у износу од 200,00 КМ. Средства 

су намјењена за трошкове лијечења.  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Ковјанић Зорица, жиро рачун број: 

5620028125317626 отворен код НЛБ банке АД Бања 

Лука. ЈИБ: 2712974126599. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-26/16 од 05.02.2016. 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 једи- 

нице 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 доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-26-1/16                       Начелник,   

Датум: 05.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

104 
 

            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 

Српској православној Црквеној општини Кремна-

Вучијак начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Српској православној Црквеној општини 

Кремна-Вучијак, дозначавају се новчана средства у 

износу од 22.000,00 КМ. Средства ће бити утро- 

шена у трошкове набавке црквеног звона за „Спо- 

мен Храм Светог Великомученика Кнеза Лазара на 

Вучијаку“.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Српска православна Црквена општина Кре- 

мна-Вучијак, жиро рачун број: 5676435413364403, 

отворен код „SBERBANK“ АД Бања Лука. ЈИБ: 

4401621860754. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

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

51/16 од 09.02.2016. 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 415200 

– Помоћ вјерским заједницама. 

 

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: 01/1-434-51-1/16                         Начелник,   

Датум: 09.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

105 
 

            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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 36/15), разматрајући 

захтјев за додјелу новчаних средстава Игњатић 

Неђељка из Горње Илове начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Игњатић Неђељку из Горње Илове додје- 

љују се новчана средства у износу од 300,00 КМ. 

Средства су намјењена за трошкове лијечења.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Игњатић Неђељко, жиро рачун број: 

5620028098559109 отворен код НЛБ банке АД Бања 

Лука. ЈИБ: 2605974103520. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обе- 

збијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-36/16 од 10.02.2016. 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 еко- 

номски 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: 01/1-532-36-1/16                        Начелник,   

Датум: 10.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Ма- 

ндић Бојане из Поточана начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Мандић Бојани из Поточана додјељују се 

новчана средства у износу од 200,00 КМ. Средства 

су намјењена за трошкове школарине другог 

циклуса студија на Филозофском факултету у Бањој 

Луци. 
 

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Мандић Бојана, жиро рачун број: 

5520461496441738 отворен код Хипо Алпе-Адриа-

Банк АД Бања Лука. ЈИБ: 0811993116945. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-39/16 од 16.02.2016. 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: 01/1-532-39-1/16                         Начелник,   

Датум: 16.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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), 

разматрајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Кљунић Стефана из Поточана начелник општине 

доноси  
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Кљунић Стефану додјељују се новчана 

средства у износу од 300,00 КМ. Средства су 

намјењена за трошкове организације сахране мајке.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Кљунић Стефан, жиро рачун број: 

5620028081340736 отворен код НЛБ развојна банка 

АД Бања Лука. ЈИБ: 1509981190002. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-33/16 од 16.02.2016. 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: 01/1-532-33-1/16                        Начелник,   

Датум: 16.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Удру- 

жења родитеља дјеце са сметњама у физичком и 

психичком развоју „Невен“ из Прњавора начелник 

општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Удружењу родитеља дјеце са сметњама у 

физичком и психичком развоју „Невен“ Прњавор 

додјељују се новчана средства у износу од 4.000,00 

КМ. Средства ће бити искориштена за трошкове 

редовних активности.  

  

II 

Средства уплатити у корист буџетског 

корисника Удружење родитеља дјеце са сметњама у 

физичком и психичком развоју „Невен“ Прњавор, 

са сједиштем у ул. Светог Саве бр. 9 Прњавор, на 

жиро рачун број: 562-002-81301315-42, отворен код 

НЛБ Развојне Банке АД Бања Лука, Филијала 

Прњавор. ЈИБ: 4403486030005. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-7/16 од 18.02.2016. 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 – Средства за пројекат „Дневни центар за 

дјецу и омладину ометену у физичком и психичком 

развоју“ 
 

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: 01/1-434-7-1/16                         Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Руко- 

метног клуба „Слога“ из Прњавора начелник 

општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Рукометном клубу „Слога“ из Прњавора 

додјељују се новчана средства у износу од 500,00 

КМ. Средства ће бити искориштена за трошкове 

редовних активности.  

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Рукометни клуб „Слога“ из Прњавора, жиро 

рачун број: 562-099-00005809-42, отворен код НЛБ 

Развојне банке АД Бања Лука. ЈИБ: 4401581970004 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-49/16 од 18.02.2016. 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 једи-  
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нице 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: 01/1-434-49-1/16                         Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Ружичић 

Љепосаве из Бабановаца начелник општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Ружичић Љепосави додјељују се новчана 

средства у износу од 1.800,00 КМ. Средства су 

потребна за трошкове лијечења супруга.   

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Ружичић Љепосава, жиро рачун број: 562-

120-80012169-31 отворен код НЛБ Развојна банка 

АД Бања Лука. ЈМБ: 2711956108536. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-325/15 од 18.02.2016. 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: 01/1-532-325-1/15                      Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Ћетоје- 

вић Борке из Прњавора начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Ћетојевић Борки додјељују се новчана 

средства у износу од 200,00 КМ. Средства су 

потребна због тешког материјалног стања.   
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Ћетојевић Борка, жиро рачун број: 555-007-

81219929-08 отворен код Нова банка АД Бања 

Лука. ЈИБ: 1804942108538 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-308/16 од 18.02.2016. 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: 01/1-532-308-1/16                      Начелник,   

Датум: 18.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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), разматрају- 

ћи захтјев за додјелу новчаних средстава Карате 

клуба „ИПОН“ Прњавора начелник општине 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. 

Средства ће бити искориштена реализацију редо- 

вних активности клуба.  
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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 обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

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

59/16 од 19.02.2016. 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 једи- 

нице 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: 01/1-434-59-1/16                         Начелник,   

Датум: 19.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Косић 

Златка из Орашја начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Косић Златку додјељују се новчана сре- 

дства у износу од 400,00 КМ. Новчана средства се 

дозначавају због тешке материјалне ситуације у 

породици.  
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Косић Златко, жиро рачун број: 562-002-

80338692-27 отворен код НЛБ банке АД Бања Лука. 

ЈИБ: 1803967103526. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

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

57/16 од 19.02.2016. 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- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-57-1/16                        Начелник,   

Датум: 19.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

114 
 

            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), разматрају- 

ћи захтјев за додјелу новчаних средстава Сукур 

Наде из Гајева начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Сукур Нади додјељују се новчана средства 

у износу од 500,00 КМ. Средства су потребна за 

трошкове лијечења.   
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Сукур Нада, жиро рачун број: 45468076000 

отворен код Уни Кредит Банке АД Бања Лука. ЈИБ: 

2911964108528. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-272/15 од 22.02.2016. 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 доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-272-1/15                     Начелник,   

Датум: 22.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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115 
 

            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), разматрају- 

ћи захтјев за додјелу новчаних средстава Тошић 

Драгане из Горњих Палачковаца начелник општине 

доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Тошић Драгани додјељују се новчана сре- 

дства у износу од 300,00 КМ. Средства су потребна 

због тешког материјалног стања и лијечење дјетета 

са посебним потребама. 
   

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Тошић Драгана, жиро рачун број: 

5521153528944735 отворен код Hypo Alpe Adria 

Bank АД Бања Лука. ЈИБ: 3110980108547 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-43/16 од 22.02.2016. 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 је- 

динице 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 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: 01/1-532-43-1/16                       Начелник,   

Датум: 22.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 Ста- 

нчић Мирислава из Штрбаца, начелник општине 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Станчић Мириславу из Штрбаца додјељују  

се новчана средства у износу од 200,00 КМ због 

тешке материјалне ситуације. 

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Станчић Мирислав, жиро рачун број: 

45320410002 отворен код UniCredit Bank АД Бања 

Лука. ЈМБ: 1001988100021. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком 

обезбијеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-61/16 од 25.02.2016. 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: 01/1-532-61-1/16                       Начелник,   

Датум: 25.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 гла- 

сник општине Прњавор“ број 36/15), разматрајући 

захтјев за додјелу новчаних средстава Илић Миле 

из Кокора, начелник општине доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Илић Мили из Кокора додјељују се новча- 

на средства у износу од 600,00 КМ због тешке 

материјалне ситуације. 
  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Илић Миле, жиро рачун број: 567-463-

59001711-25 отворен код Збербанк АД Бања Лука. 

ЈМБ: 2407977103525. 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-70/16 од 25.02.2016. године, у складу са 

Процедуром уноса средстава буџетске резерве у 

систем трезора објављеној од стране Министарства 
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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: 01/1-532-70-1/16                          Начелник,   

Датум: 25.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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 ЈП 

„РАДИО ПРЊАВОР“ из Прњавора начелник општи- 

не доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

ЈП „РАДИО ПРЊАВОР-у“ додјељују се 

новчана средства у износу од 500,00 КМ. Средства 

ће бити искориштена на име обиљежавања 32. 

годишњице од оснивања.  

  

II 

Средства уплатити у корист буџетског 

корисника ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор, ул. Кара- 

ђорђева бр. 2, Прњавор.  

            Жиро рачун број: 562-099-0000291-591, отво- 

рен код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука, 

филијала Прњавор. ЈИБ: 4401226990002 
 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

434-64/16 од 29.02.2016. 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 

– ЈП „РАДИО ПРЊАВОР“. 
 

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: 01/1-434-64-1/16                       Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
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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), разматрају- 

ћи захтјев за додјелу новчаних средстава Шестић 

Бранка из Прњавора, начелник општине доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Шестић Бранку из Поточана додјељују се 

новчана средства у износу од 200,00 КМ. Средства 

су намијењена за трошкове лијечења. 

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Шестић Бранко, жиро рачун број: 562-002-

80904701-82 отворен код НЛБ Развојна Банка АД 

Бања Лука. ЈМБ: 0705955103533. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-73/16 од 29.02.2016. 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: 01/1-532-73-1/16                        Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

120 
     

            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), 

разматрајући захтјев за додјелу новчаних средстава 

Десић Ђорђа из Горње Мравице, начелник општине 

доноси  
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Десић Ђорђу из Горње Мравице додјељују 

се новчана средства у износу од 300,00 КМ због 

тешке материјалне ситуације. 

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Десић Ђорђе, жиро рачун број: 562-002-

81313177-55 отворен код НЛБ Развојна Банка АД 

Бања Лука. ЈМБ: 0205994103912. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђена су из буџетске резерве, по Закључку o 

реалокацији средстава буџетске резерве, број 01/1-

532-65/16 од 29.02.2016. 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: 01/1-532-65-1/16                       Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

121 
           

            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 Злова- 

рић Јелене из Штрбаца, начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Зловарић Јелени из Штрбаца додјељују се 

новчана средства у износу од 300,00 КМ. Средства 

су намјењена за трошкове лијечења. 

  

II 

Средства из тачке I овог закључка уплатити 

на име Зловарић Јелена, жиро рачун број: 562-100-

80195372-34 отворен код НЛБ Развојна Банка АД 

Бања Лука. ЈМБ: 0505961108521. 

 

III 

Средства одобрена овим закључком обезбје-  

ђена су из буџетске резерве, по Закључку o реало- 

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

72/16 од 29.02.2016. 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: 01/1-532-72-1/16                         Начелник,   

Датум: 29.02.2016. год.            др Синиша Гатарић, 
 

  

 

САДРЖАЈ 

 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

82 
 

Одлука о висини мјесечног износа стипе- 

ндије за школску 2015/2016. годину...............1 
 

  83 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-26/16............................1 
 

84 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-51/16............................1 
 

85 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-36/16............................2 
 

86 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-33/16............................2 
 

87 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-39/16............................3 

88 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-308/15..........................3 
 

89 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-325/15..........................3 
 

90 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-49/16............................4 
 

91 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-7/16..............................4 
 

92 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-57/16............................5 
 

93 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-59/16............................5 



07.03.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  7                         17 
 

94 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-43/16............................5 
 

95 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-272/15..........................6 
 

96 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-61/16............................6 
 

97 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-70/16............................7 
 

98 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-72/16............................7 
 

99 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-65/16............................7 
 

100 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-66/16............................8 
 

101 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-73/16............................8 
 

102 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-64/16............................9 
 

103 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

26-1/16 (Зорици Ковјанић из Штрбаца).........9  
 

104 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-434-

51-1/16 (СПЦО Кремна-Вучијак)....................9 
 

105 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

36-1/16 (Неђељку Игњатићу из Горње 

Илове)..............................................................10 
 

106 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

39-1/16 (Бојани мандић из Поточана)...........10 
 

107 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

33-1/16 (Стефану Кљунићу из Поточана)....10 
 

108 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-434-

7-1/16 (Удружењу родитеља дјеце са сме- 

тњама у физичком и психичком развоју 

„Невен“ Прњавор)..........................................11 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

109 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-434-

49-1/16 (Рукометном клубу „Слога“ из 

Прњавора)........................................................11 
 

110 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

325-1/15 (љепосави Ружичић из 

бабановаца).....................................................12 
 

111 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

308-1/16 (Борки Ћетојевић из Прњавора)....12 
 

112 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-434-

59-1/16 (Карате клубу „Ипон“ Прњавор).....12 
 

113 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

57-1/16 (Златку Косићу из Орашја)...............13 
 

114 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

272-1/15 (Нади Сукур из Гајева)...................13 
 

115 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

43-1/16 (Драгани Тошић из Горњих 

Палачковаца)...................................................14 
 

116 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

61-1/16 (Мирославу Санчанину из 

Штрбаца).........................................................14 
 

117 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

70-1/16 (Мили Илићу из Кокора)..................14 
 

118 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-434-

64-1/16 (Јавном предузећу „Радио Прњавор“ 

из Прњавора)...................................................15 
 

119 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

73-1/16 (Бранку Шестићу из Прњавора)......15 
 

120 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

65-1/16 (Ђорђу Десићу из Горње 

Мравице).........................................................15 
 

121 Закључак о исплати средстава, бр: 01/1-532-

72-1/16 (Јелени Зловарић из Штрбаца).........16 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


