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УВОДНИ ДИО 
 

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

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

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

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

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

 

 Коришћење средстава буџетске резерве се врши на основу појединачних одлука 

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

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

одобравања коришћења средстава буџетске резерве се спроводи на сљедећи начин:  

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

одговарајући организациони и економски код, 

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

организационог и економског кода на кога су средства реалоцирана. 

 

 Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 

2015. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14 и 35/15) прописани су рокови 

извјештавања о коришћењу средстава текуће буџетске резерве. Одјељење за финансије је 

обавезно да тромјесечно извјештава начелника општине о коришћењу средстава текуће 

буџетске резерве, а начелник општине је обавезан да полугодишње и годишње извјештава 

Скупштину општине о коришћењу средстава буџетске резерве.    

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 Средства  текуће буџетске резерве су у извјештајном периоду распоређена у укупном 

износу од 94.974,19 КМ, и то на сљедеће буџетске позиције:  

� 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга  износ од 100,00 КМ, 

� 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 250,00 КМ, 

� 412700 – Расходи за стручне услуге износ од 2.200,00 КМ, 

� 412900 – Остали непоменути расходи  износ од 19.676,12 КМ, 

� 415200 – Грантови у земљи  износ од 46.698,07 КМ и 

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

26.050,00 КМ. 

 Расходи из реалоцираних средстава текуће буџетске резерве у табели организационе 

класификације расхода су приказани као одвојене позиције ради јаснијег идентификовања 

утрошка средстава текуће буџетске резерве.  

 У наредној табели дат је детаљан преглед извршених реалокација средстава текуће 

буџетске резерве у периоду од 01.01–31.12.2015. године, као и намјена утрошка ових средстава. 

Реалокације закључно са редним бројем 104 уврштене су у Ребаланс буџета за 2015. годину, 

који је усвојен 09.12.2015. године, односно до тада реалоцирана средства текуће буџетске 

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

од редног броја 105-113 извршене су након усвајања ребаланса буџета. 
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Преглед извршених реалокација текуће буџетске резерве  

у периоду 01.01-31.12.2015. године 

Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

1 

01/1-532-
19/15 од 

19.01.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

150.00 

Алибалић (Реџиба) Мејра из 
Бабановаца - једн. помоћ ради 
сношења трошкова прикључка 
електричне енергије 

2 

01/1-434-
12/15 од 

22.01.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Кик бокс клуб "Гард" 

Прњавор - за адаптацију 
просторија за тренинг 

3 

01/1-434-
13/15 од 

22.01.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Шаховски  клуб "ПОШК" 
Поточани - за организацију 
Светосавског турнира 2015. 
године 

4 

01/1-532-
26/15 од 

27.01.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Ицовски (Трифуна) Драган 

из Прњавора - једн. помоћ за 
трошкове личне егзистенције 

5 

01/1-434-
21/15 од 

05.02.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 
КМФ "Обилић" Прњавор - за 
набавку спортске опреме 

6 

01/1-532-
53/15 од 

03.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Балабан (Горана) Марко из 
Прњавора -  помоћ за 
сношење трошкова 
школовања 

7 

01/1-532-
68/15 од 

03.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Кузмановић (Мирослава) 
Милош из Поповића - помоћ 
за сношење трошкова 
школовања 

8 

01/1-434-
30/15 од 

05.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,000.00 

Теквондо клуб "Прњавор" 

Прњавор - за организацију 
такмичења "Прњавор опен 
2015." 

9 

01/1-434-
35/15 од 

05.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Кик бокс клуб "Прњавор" 

Прњавор - за адаптацију 
клупских просторија 

10 

01/1-434-
34/15 од 

05.03.2015. 
год. 

ЈУ Центар за 
културу 

412700 

Средства за 
стручне 

услуге Центра 
за културу 

2,200.00 

ЈУ Центар за културу 
Прњавор - за измирење 
обавеза према извођачима 
програма "Кабаре Горана 
Султановића" за 8. март - Дан 
жена 

11 

01/1-532-
61/15 од 

06.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Ковачевић (Драгосава) 
Живадин из Чивчија -  помоћ 
за  лијечење 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

12 

01/1-532-
61/15 од 

11.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

600.00 

Новчана награда Наташи 

Видовић, најбољем 
спортисти општине Прњавор у 
2014. год. и Драгану 
Миланковићу, тренеру КК 
"Ипон", чији је именована члан 
(по 300,00 КМ) 

13 

01/1-532-
61/15 од 

13.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Удружење 
пензионера 

300.00 
Општинско удружење 
пензионера - за провођење 

активности удружења 

14 

01/1-532-
94/15 од 

13.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Пијуновић (Милутина) 
Данијела из Прњавора - 
помоћ због тешке материјалне 
ситуације 

15 

01/1-431-
65/15 од 

16.03.2015. 
год. 

ЈУ Народна 
библиотека 
Прњавор 

412200 

Расходи по 
основу 
утрошка 
енергије, 

комуналних, 
комуника-
ционих и 

транспортних 
услуга 

100.00 

ЈУ Народна библиотека - за 
трошкове превоза ученика на 
такмичење литерарних радова 
ученика 

412900 
Остали 

непоменути 
расходи 

100.00 
ЈУ Народна библиотека – за 

трошкове награда и диплома 

16 

01/1-532-
91/15 од 

16.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Марић Саво из Прњавора - 
помоћ за лијечење супруге 

17 

01/1-401-
56/15 од 

17.03.2015. 
год. 

Кабинет 
Начелника 

412900 

Плакете, 
повеље, 
награде и 
признања 
Начелника 
општине 

2,100.00 

Кабинет начелника - за 

новчане награде по 300,00 КМ 
добитницима Плакета 
начелника општине, а 
поводом Дана општине 
Прњавор  

18 
01/1-431-1/15 
од 20.03.2015. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
основним 
школама 

4,976.00 

ЈУ Школа за основно 

музичко образовање 
Прњавор - за набавку 

музичких инструмената 

19 
01/1-431-5/15 
од 20.03.2015. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
основним 
школама 

422.07 
ОШ Свети Сава Горњи 
Смртићи - за набавку 
музичког инструмента 

20 

01/1-401-
36/15 од 

24.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

415200 

Борачка 
организација 
општине 
Прњавор 

2,000.00 

Борачка организација 
општине Прњавор - за 
финансирање активности 
поводом 24. марта - Дана 
општине и обиљежавање 
програма "Мотајица 2015." 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

21 

01/1-434-
60/15 од 

25.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Карате клуб "ИПОН" 
Прњавор - за трошкове 

наступа на Европском 
првенству у каратеу у 
Суботици  

22 

01/1-532-
100/15 од 

25.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Стојаковић (Миливоја) 
Стојанка из Парамија - помоћ 
због тешке материјалне 
ситуације 

23 

01/1-532-
113/15 од 

25.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Матић (Радојице) Перица из 
Горње Илове - помоћ за 
лјечење тешко обољелог оца 

24 

01/1-532-
75/15 од 

25.03.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Ђекановић (Томе) Недељко 

из Просјека - помоћ за  
трошкове сахране преминулог 
брата 

25 

01/1-434-
49/15 од 

08.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,500.00 

Домуз (Момира) Душанка из 
Кремне - помоћ за санацију 
материјалне штете у 
домаћинству узроковане 
пожаром 

26 

01/1-431-
10/15 од 

08.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

2,000.00 
СПКД "Просвјета" Прњавор - 
средства за измирење 
обавеза из 2014. године 

27 

01/1-434-
69/15 од 

08.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Гајић (Божидара) Милан из 
Доње Мравице - помоћ за 
санацију материјалне штете у 
домаћинству узроковане 
пожаром 

28 

01/1-401-
77/15 од 

09.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
ЈП Радио 
Прњавор 

1,000.00 

ЈП Радио Прњавор - 

средства за исплату дијела 
личних доходака запослених 

29 

01/1-532-
133/15 од 

15.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Цвијановић (Владе) Борко 

из Шаринаца - помоћ за 
лијечење 

30 

01/1-532-
135/15 од 

15.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Тошић (Бранислава) Божана 

из Горњих Палачковаца - 
помоћ за школовање у тешкој 
материјалној ситуацији 

31 

01/1-532-
142/15 од 

20.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Черкета Жељко из Прњавора 
- помоћ за лијечење и тешку 
материјалну ситуацију 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

32 

01/1-014-
79/15 од 

28.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Карате клуб "ИПОН" 

Прњавор -  трошкови 
организације деветог 
међународног турнира и Купа 
нација у Прњавору 2015. 
године 

33 

01/1-014-
85/15 од 

29.04.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,250.00 

Сувајац (Танасије) Нада из 
Горње Илове - трошкови 
прикључка стамбеног објекта 
на водоводну мрежу 
"Повелич" 

34 

01/1-532-
148/15 од 

04.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Пезер (Ђуре) Новак из 
Горњих Гаљиповаца -  
једнократна новчана помоћ за 
лијечење 

35 

01/1-431-
11/15 од 

08.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
основним 
школама 

900.00 

ОШ Вук Караџић Доњи 
Вијачани - финансирање 
набавке тренерки за ученике 
школе који су се пласирали на 
републичко такмичење у 
малом фудбалу 

36 

01/1-434-
83/15 од 

08.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Карате клуб "ИПОН" 
Прњавор -  трошкови одласка 
два члана клуба на свјетско 
првенство у Летонији у мају 
2015. године 

37 

01/1-401-
94/15 од 

20.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
општу управу 

412900 

Трошкови 
обиљежавања 
значајних 
датума у 
мјесним 

заједницама  

1,000.00 

МЗ Грабик Илова - за 

обиљежавање славе мјесне 
заједнице Вазнесење 
Господње - Спасовдан 

38 

01/1-434-
84/15 од 

20.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Мото Клуб "Прњавор 07", за 

организацију осмог мото 
сусрета "Bike Rock Fest 2015" 
у СРЦ Борик у Прњавору 

39 

01/1-532-
167/15 од 

20.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

250.00 

Ђурић (Стојка) Небојша из 

Прњавора - помоћ због тешке 
материјалне ситуације 

40 

01/1-532-
78/15 од 

25.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Лукић (Предрага) Винко из 
Поповића - помоћ за лијечење 
кћерке Анастасије 

41 

01/1-532-
162/15 од 

25.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Гостимировић (Ненада) 
Александар из Штрбаца - 
помоћ због тешке материјалне 
ситуације 

42 

01/1-532-
166/15 од 

25.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Ружичић (Миодрага) 
Љепосава из Бабановаца - 

помоћ за лијечење супруга 
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Р. 
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Сврха реалокације 

средстава 

43 
01/1-670-3/15 
од 26.05.2015. 

год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Ђумић (Драгана) Перица из 

Поточана - помоћ за 
школовање сина Драгана 

44 

01/1-434-
90/15 од 

26.05.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Џудо клуб СОКО-М  
Прњавор -  за трошкове 

одласка три члана клуба у 
Црну Гору на балканско 
првенство у џудоу 

45 

01/1-401-
110/15 од 

27.05.2015. 
год. 

Служба за 
јавне набавке 
и заједничке 
послове 

412900 

Остали 
непоменути 
расходи 
општинске 
управе 

6,986.12 

Служба за јавне набавке и 
заједничке послове - за 
ванредне трошкове према 
захтјеву 

46 

01/1-434-
87/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 
КМФ "Обилић" Прњавор - за 
трошкове припреме спортиста 

47 

01/1-532-
181/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Топић (Петра) Божица из 
Горње Илове -  помоћ за 
лијечење 

48 

01/1-434-
96/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
вјерским 

заједницама 
500.00 

СПЦО Кремна-Вучијак - 
трошкови организације 
прославе Крсне славе 
Видовдана 

49 

01/1-532-
184/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Сарић (Бранислава) Бојан из 
Околице - помоћ за набавку 
огрева 

50 

01/1-434-
97/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Тениски клуб "ОЛИМП 2000" 

из Прњавора - трошкови 
наступа младих тенисера на 
међународним тениским 
турнирима 

51 

01/1-434-
100/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
општу управу 

415200 
Остали 
текући 
грантови 

200.00 

Синдикална организација 
Општинске управе општине 
Прњавор - трошкови учешћа 
чланова на трећим спортским 
сусретима Синдиката управе 
Републике Српске  2015. 
године 

52 

01/1-434-
98/15 од 

12.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Остали 
текући 
грантови 

200.00 

Организациони одбор за 
обиљежавање  50. 

годишњице матуре прве 
генерације ученика ЈУ 

Гимназија Прњавор - помоћ 
за покриће дијела трошкова 
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Р. 

бр. 

Број и датум 
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53 

01/1-434-
102/15 од 

17.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
општу управу 

412900 

Трошкови 
обиљежавања 
значајних 
датума у 
мјесним 

заједницама  

490.00 

МЗ Велика  Илова - за 

обиљежавање славе села 
Ждребуша 

54 

01/1-431-
12/15 од 

26.06.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,500.00 

ГКУД "Пронија" Прњавор - 

средства за набавку 
инструмената за тамбурашки 
оркестар 

55 

01/1-434-
107/15 од 

01.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,200.00 

Карате клуб "ИПОН" 

Прњавор - одлазак  чланова 
клуба на Универзитетско 
Европско првенство у Жабљак  

56 

01/1-532-
191/15 од 

01.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Поповић (Живка) Душко из 

Доњих Вијачана - помоћ за 
објаву збирке пјесама 

57 

01/1-434-
104/15 од 

01.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
вјерским 

заједницама 
800.00 

Меџлис исламске заједнице 
Прњавор - за организацију 
културно-вјерске 
манифестације „Бајрамска 
академија“ 

58 

01/1-434-
105/15 од 

01.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
вјерским 

заједницама 

1,000.00 

Меџлис исламске заједнице 
Прњавор - за организацију 
културно-вјерске 
манифестације „Довиште 
Мравица 2015.“ 

59 

01/1-434-
106/15 од 

02.07.2015. 
год. 

Кабинет 
начелника 

412900 

Плакете, 
повеље, 
награде и 
признања 
Начелника 
општине 

1,500.00 

Кабинет Начелника - 
обезбјеђивање средстава за 
новчане награде које ће се 
додијелити на основу Одлуке 

о покровитељству 
манифестације III 

Штрапаријаде у Г. Мравици  

60 

01/1-401-
147/15 од 

06.07.2015. 
год. 

Служба за 
јавне набавке 
и заједничке 
послове 

412900 

Остали 
непоменути 
расходи 
општинске 
управе 

2,000.00 

Служба за јавне набавке и 
заједничке послове - 
обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

61 

01/1-401-
148/15 од 

10.07.2015. 
год. 

Територијалн
а ватрогасна 
јединица 

415200 

Грантови 
добровољним 
ватрогасним 
друштвима 
општине 
Прњавор 

500.00 

Ватрогасно друштво 

Прњавор - трошкови 
провођења поступка измјене 
овлаштених лица за 
заступање и статута друштва 

62 

01/1-532-
197/15 од 

10.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Сопренић (Станоја) Љубица 
из Доњих Штрбаца - једнокр. 
новчана помоћ због тешке 
материјалне ситуације 
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63 

01/1-532-
103/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Стојичић (Миодрага) Остоја 
из Горњих Смртића - једн. 
новчана помоћ за лијечење 

64 

01/1-532-
118/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

150.00 

Суботић (Милана) Крстан из 

Прњавора - једн. новчана 
помоћ због тешке материјалне 
ситуације 

65 

01/1-532-
151/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Пејашиновић (Вељка) 
Драган из Горњих Вијачана - 
једн. новчана помоћ за 
лијечење 

66 

01/1-532-
190/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Иванчевић (Славољуба) 
Драган из Хрваћана - помоћ 

на име трошкова санације 
базена за воду оштећеног у 
клизишту 

67 

01/1-532-
192/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Сибинчић (Рајка) Радислав 

из Доњих Смртића - једн. 
новчана помоћ на име 
трошкова лијечења мајке 

68 

01/1-434-
109/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подситцај и 
развој  спорта 

400.00 

Шаховски клуб „ПОШК“ 

Поточани - финансирање 
трошкова одласка омладинске 
екипе из Гимназије Прњавор 
на шаховско првенство 1. лиге 
Републике Српске у Билећу 

69 

01/1-434-
111/15 од 

13.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

600.00 

Кошаркашки клуб „Младост 
76“ Прњавор - трошкови 
организације 19. уличног 
баскета у Прњавору „Streetball 
2015.“ 

70 

01/1-401-
165/15 од 

15.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,400.00 

Према захтјеву Кабинета 

начелника -  новчане награде 
за постигнуте резултате на 
Свјетском првенству у каратеу 
у Летонији  2015. године, 
Наташи Видовић 500,00 КМ, 
Мијић Милораду 500,00 КМ и 
Миланковић Драгану 400,00 
КМ  

71 

01/1-532-
202/15 од 

15.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Колак (Иве) Винко из Доњих 

Штрбаца - једнократна 
новчана помоћ на име 
трошкова лијечења и тешке 
материјалне ситуације 

72 

01/1-532-
203/15 од 

15.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Миланковић (Петра) 
Слађана из Доњих 
Палачковаца - помоћ за 
набавку школских уџбеника  
за дјецу 
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73 

01/1-532-
205/15 од 

15.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Савковић (Светозара) 
Здравко из Горњих Штрбаца - 
помоћ за санацију штете 
настале од пожара у пољопр. 
домаћинству 

74 

01/1-434-
119/15 од 

21.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Карате клуб "ИПОН" 

Прњавор - трошкови боравка  
чланова клуба у школи спорта 
у Требињу, у организацији 
Карате савеза РС 

75 

01/1-434-
117/15 од 

24.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Општински фудбалски савез 
Прњавор - за трошкове 
организације турнира у малом 
фудбалу у Поточанима 

76 

01/1-434-
118/15 од 

24.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Стакић Срђан и 

Гвозденовић Нада, студенти 
из Прњавора - помоћ по 
150,00 КМ на име учешћа у 
пројекту „Путујмо Европом“ 

77 

01/1-532-
196/15 од 

27.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Радуловић (Угљеше) Мирко 

из Доњих Штрбаца - једн. 
новчана помоћ за лијечење 

78 

01/1-401-
174/15 од 

27.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 
РК СЛОГА Прњавор - за 
измирење дуговања из ранијег 
периода 

79 

01/1-532-
212/15 од 

27.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Селимовић Русмир из 
Прњавора - за трошкове 
одласка сина Хашима у 
Смедерево на свјетско  
првенство у риболову  

80 

01/1-434-
122/15 од 

27.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

300.00 

ФК ПОЛЕТ из Доњих Смртића 
- за организацију 20. 
меморијалног турнира у 
малом фудбалу 

81 

01/1-401-
101/15 од 

28.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,500.00 

СПКД "Просвјета" Прњавор -  

за измирење обавеза из 2014. 
године 

82 

01/1-532-
223/15 од 

31.07.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Ковачевић (Младена) 
Миленко из Кокора - помоћ на 

име трошкова набавке 
огревног дрвета 

83 

01/1-434-
132/15 од 

05.08.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

500.00 

Интернационална 
полицијска асоцијација ИПА, 

Регионални куп ИПА регија 
Добој - за организацију 
манифестације „IV 
Међународни ИПА  сусрети 
2015.“ 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

84 

01/1-401-
188/15 од 

17.08.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

600.00 

Према захтјеву Кабинета 

начелника -  новчане награде 
за постигнуте резултате  
спортистима Вањи Ђураш 
(џудо) износ од 400,00 КМ и 
Марку Пезеру (тенис) износ од 
200,00 КМ 

85 

01/1-434-
142/15 од 

27.08.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Теквондо клуб "Прњавор" 

Прњавор - средства за 
одлазак судија на семинар у 
Требиње 

86 

01/1-532-
241/15 од 

04.09.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Марковић Маријана из 
Кулаша - помоћ на име 
трошкова наступа на 
такмичењу "Мисс БиХ 
 за Мисс свијета 2015." 

87 

01/1-401-
200/15 од 

07.09.2015. 
год. 

Кабинет 
начелника 

412900 
Tрошкови 

репрезентације 
2,000.00 

Кабинет начелника - 
обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

88 

01/1-434-
120/15 од 

10.09.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Џудо клуб СОКО-М  
Прњавор -  за организацију 
џудо кампа и купа "Мала 
Европа" Прњавор 2015. 

89 

01/1-434-
145/15 од 

18.09.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Кик бокс клуб "Гард" 
Прњавор -  за организацију 

Интернационалног кик боксинг 
турнира "ПРЊАВОР ОПЕН" 
2015. године 

90 

01/1-532-
243/15 од 

18.09.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Бајић (Вида) Душан из 
Велике Илове - једн. новчана 
помоћ за санацију штете 
настале од пожара на 
породичном имању 

91 

01/1-532-
233/15 од 

21.09.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Врховац (Недељка) Далибор 

из Прњавора - трошкови 
одласка на 3. Европскe 
ветeранскe Олимпијскe игре у 
Ници  

92 

01/1-532-
222/15 од 

07.10.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Ђукић (Здравка) Милица из 

Бабановаца - помоћ на име 
трошкова школовања на 
математичком факултету у 
Београду 

93 

01/1-532-
257/15 од 

07.10.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

750.00 
Вуковић (Боре) Драган из 
Прњавора - једнократна 
новчана помоћ за лијечење  

94 

01/1-532-
263/15 од 

07.10.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Микић (Ђорђа) Јасминка из 

Поточана - помоћ за лијечење 
супруга 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 

средстава 

Назив 

организац. 

јединице на 

коју је 

извршена 

реалокација  

средстава 

Конто на 

који је 

извршена 

реалокација 

Назив 

позиције  

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације 

средстава 

95 

01/1-401-
237/15 од 

16.10.2015. 
год. 

Кабинет 
начелника 

412900 
Tрошкови 

репрезентације 
1,500.00 

Кабинет начелника - 
обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

96 

01/1-532-
288/15 од 

23.10.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Ђaјић (Рајка) Милорад из Д. 

Вијачана - помоћ на име 
трошкова лијечења и тешке 
материјалне ситуације 

97 

01/1-532-
289/15 од 

02.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Лазић (Војина) Жељко из 
Прњавора - помоћ на име 
тешке материјалне ситуације  

98 

01/1-532-
224/15 од 

02.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Врховац (Гојка) Миладин из 

Вршана - помоћ на име 
трошкова лијечења 

99 

01/1-532-
278/15 од 

02.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Слијепчевић (Милана) 
Биљана из Прњавора - помоћ 
на име тешке материјалне 
ситуације 

100 

01/1-532-
293/15 од 

05.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Веселиновић (Миленка) 
Борис из Вршана - помоћ на 
име тешке материјалне 
стуације 

101 

01/1-532-241-
2/15 од 

12.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Марковић (Душанке) 
Маријана из Кулаша - помоћ 
на име трошкова учешћа на 
такмичењу " Избор за Мисс 
свијета 2015." 

102 

01/1-532-
306/15 од 

13.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Дерех (Михајла) Петар из 
Мрачаја - помоћ на име тешке 
материјалне стуације 

103 

01/1-401-
253/15 од 

16.11.2015. 
год. 

Кабинет 
начелника 

412900 
Tрошкови 

репрезентације 
2,000.00 

Кабинет начелника - 
обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

104 

01/1-434-
160/15 од 

18.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Остали 
текући 

грантови у 
земљи 

300.00 

ГЛАС СРПСКЕ А. Д. Бања 
Лука - организација 
манифестације "61. избор 
десет најбољих спортиста 
Републике Српске" 

105 

01/1-401-
260/15 од 

26.11.2015. 
год. 

Кабинет 
начелника 

412600 

Расходи по 
основу 

путовања и 
смјештаја 

250.00 

Кабинет начелника - 

обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

106 

01/1-532-
318/15 од 

30.11.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Бајић (Љубомира) Драго из 

Д. Штрбаца - помоћ на име 
трошкова лијечења 
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Р. 

бр. 

Број и датум 

закључка о 

реалокацији 
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Сврха реалокације 

средстава 

107 

01/1-434-
163/15 од 

03.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

800.00 

Карате клуб "ИПОН" 

Прњавор - одлазак  чланова 
клуба на Балканско првенство 
у Дубровник  2015. године 

108 

01/1-532-
329/15 од 

08.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Станчић (Симеуна) Ранко из  

Штрбаца - помоћ на име 
тешке материјалне ситуације 
и трошкова лијечења дјетета  

109 

01/1-532-
327/15 од 

08.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Драгојевић (Ранка) Синиша  
из Хрваћана - помоћ на име 
трошкова учешћа у емисији 
"Аудиција" Пинк телевизије у 
Београду 

110 

01/1-434-
150/15 од 

10.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

415200 

Борачка 
организација 
општине 
Прњавор 

400.00 

Борачка организација 
општине Прњавор - 

трошкови превоза у Козарску 
Дубицу ради обиљежавања 
"Одбране западних граница 
РС и БиХ од хрватске 
агресије" 

111 

01/1-401-
284/15 од 

29.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Награда од 300,00 КМ 
Видовић Наташи поводом 

избора за најбољег спортисту 
Републике Српске према 
избору Гласа Српске за 2015. 
годину и 200,00 КМ 
Миланковић Драгану, 

тренеру КК "Ипон", чији је 
именована члан 

112 

01/1-401-
286/15 од 

29.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,400.00 

Удружење избјеглих, 
расељених и других лица 
"Останак", О.О. Прњавор - за 

реализацију програмских 
активности у 2015. години 

113 

01/1-434-
173/15 од 

29.12.2015. 
год. 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
вјерским 

заједницама 

500.00 

Црквено-општински одбор 

„Мркоњићи“ Требиње - за 
изградњу и реконструкцију 
парохијског дома и 
асфалтирање пута у 
Мркоњићима код Требиња, 
родном  мјесту Светог 
Василија Острошког 

У К У П Н О: 94.974,19   

 

 

 


