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УВОДНИ ДИО 
 

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

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

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

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

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

 

 Коришћење средства буџетске резерве се врши на основу појединачних одлука 

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

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

одобравања коришћења средстава буџетске резерве се спроводи на сљедећи начин:  

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

одговарајући организациони и економски код, 

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

организационог и економског кода на кога су средства реалоцирана. 

 

 Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 36/15 и 15/16) 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 169.725,90 КМ, и то на сљедеће буџетске позиције:  

� 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја  износ од 4.524,00 КМ, 

� 412700 – Расходи за стручне услуге износ од 10.000,00 КМ, 

� 412900 – Остали непоменути расходи  износ од 19.301,90 КМ, 

� 415200 – Грантови у земљи  износ од 109.100,00 КМ, 

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

20.800,00 КМ и 

� 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката износ од 6.000,00 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 01.01–30.06.2016. године, као и намјена утрошка ових средстава. 

Реалокације закључно са редним бројем 98 уврштене су у Ребаланс буџета за 2016. 

годину, који је усвојен 15.06.2016. године, односно до тада реалоцирана средства текуће 

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

Реалокације од редног броја 99-116 извршене су након усвајања ребаланса буџета. 
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Преглед извршених реалокација текуће буџетске резерве  

у периоду 01.01-30.06.2016. 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 конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације средстава 

1 

01/1-434-
1/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Савковић Бране из Штрбаца - 
трошкови издавања CD-а 
изворне групе "Штрбачки 
звуци", чији је именовани 
оснивач 

2 

01/1-401-
4/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,500.00 

Удружење "Останак" ОО 
Прњавор - средства за 

реализацију програмских 
активности у првом кварталу  
2016. године 

3 

01/1-434-
9/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

5,000.00 
СПЦО Прњавор -  трошкови 
санације парохијског храма св. 
велмуч. Георгија у Прњавору 

4 

01/1-434-
10/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

2,000.00 

Лист „Наш завичај“ Прњавор 

- за израду јануарског броја 
листа 

5 

01/1-431-
1/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ 
основним 
школама 

1,500.00 

ЈУ Школа за основно 
музичко образовање 
Прњавор - трошкови 

обиљежавања јубилеја 30 
година постојања школе 

6 

01/1-434-
15/16 од 

19.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

3,500.00 

Кик бокс клуб "Гард" 
Прњавор -  средства за 
адаптацију простора и опреме 
за тренирање 

7 

01/1-434-
13/16 од 

20.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Шаховски  клуб "Пошк" 
Поточани - средства за 
организацију Светосавског 
турнира 2016. године 

8 

01/1-532-
27/16 од 

26.01.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Макрић (Стојана) Новадин из 
Караћа - помоћ за набавку 
огрева због тешке материјалне 
ситуације 

9 

01/1-532-
26/16 од 

05.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Koвјанић (Миленка) Зорица 

из Штрбаца - једн. новчана 
помоћ на име трошкова 
лијечења 

10 

01/1-434-
51/16 од 

09.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Помоћ вјерским 
заједницама 

22,000.00 

СПЦО Кремна-Вучијак - 

помоћ на име трошкова 
набавке црквеног звона за 
Храм Св. великом. Кнеза 
Лазара на Вучијаку 
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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 конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације средстава 

11 

01/1-532-
36/16 од 

10.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Игњатић (Владе) Неђељко из 

Горње Илове - једн. новчана 
помоћ на име трошкова 
лијечења 

12 

01/1-532-
33/16 од 

16.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Кљунић (Наде) Стефан из 
Поточана - помоћ на име 
трошкова сахране мајке 

13 

01/1-532-
39/16 од 

16.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Мандић Бојана из Поточана - 
помоћ на име трошкова 
школарине на другом циклусу 
студија на Филозофском 
факултету у Бањалуци 

14 

01/1-532-
308/16 од 

18.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Ћетојевић Борка из 
Прњавора - једн. новчана 
помоћ због тешког 
материјалног стања у 
породици 

15 

01/1-532-
325/15 од 

18.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,800.00 

Ружичић Љепосава из 
Бабановаца -једн. новчана 
помоћ за лијечење тешко 
болесног супруга 

16 

01/1-434-
49/16 од 

18.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Рукометни клуб „Слога“ 

Прњавор - трошкови 
реализације редовних 
активности клуба 

17 

01/1-434-
7/16 од 

18.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Средства за 
пројекат 

“Дневни центар 
за дјецу и 
омладину 
ометену у 
физичком и 
психичком 
развоју“ 

4,000.00 

Удружење родитеља дјеце 
са сметњама у физичком и 
психичком развоју „Невен“ 
Прњавор - трошкови 
реализације редовних 
активности удружења 

18 

01/1-532-
57/16 од 

19.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Косић Златко из Орашја - 
једн. новчана помоћ због 
тешке материјалне ситуације у 
породици 

19 

01/1-434-
59/16 од 

19.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Карате клуб "Ипон" Прњавор 

- трошкови реализације 
редовних активности клуба 

20 

01/1-532-
43/16 од 

22.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Тошић Драгана из Горњих 

Палачковаца - помоћ на име 
лијечења дјетета са посебним 
потребама, као и због тешке 
материјалне ситуације 

21 

01/1-532-
272/15 од 

22.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 
Сукур Нада из Гајева - једн. 
новчана помоћ на име  
трошкова лијечења 
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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 конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације средстава 

22 

01/1-532-
61/16 од 

25.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Станчић Мирислав из 

Штрбаца - једн. новчана помоћ 
на име тешке материјалне 
ситуације 

23 

01/1-532-
70/16 од 

25.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

600.00 
Илић (Гојка) Миле из Кокора - 
једн. новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације 

24 

01/1-532-
72/16 од 

29.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Зловарић (Симе) Јелена  из 

Штрбаца - помоћ на име 
трошкова лијечења 

25 

01/1-532-
65/16 од 

29.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Десић (Младена) Ђорђе из 

Горње Мравице - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

26 

01/1-532-
66/16 од 

29.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Јокић (Радована) Вид из 
Велике Илове - помоћ на име 
трошкова лијечења тешко 
обољелог сина  

27 

01/1-532-
73/16 од 

29.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Шестић (Велемира) Бранко 
из Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име трошкова 
лијечења 

28 

01/1-434-
64/16 од 

29.02.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
ЈП Радио 
Прњавор 

500.00 
ЈП Радио Прњавор - 
обиљежавање 32. годишњице 
од оснивања 

29 

01/1-532-
68/16 од 

11.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Кишељовски (Јозефа) 

Фрањо  из Ратковца - једн. 
новчана помоћ на име 
трошкова лијечења 

30 

01/1-401-
63/16 од 

15.03.2016. 
године 

Служба за 
јавне набавке 
и заједничке 
послове 

412900 

Остали 
непоменути 
расходи 
Општинске 
управе 

4,550.00 
Ванредни трошкови према 
захтјеву 

31 

01/1-434-
70/16 од 

15.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,000.00 

Лист „Наш завичај“ Прњавор 

- за израду мартовског и 
априлског  броја листа 

32 

01/1-532-
76/16 од 

15.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Аулић (Боже) Саша из 

Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

33 

01/1-434-
56/16 од 

15.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Финансирање 
Црвеног крста 

3,000.00 
ОО Црвеног крста Прњавор - 
трошкови набавке намјештаја 
за нови пословни простор 
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34 

01/1-434-
75/16 од 

16.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,500.00 
Кик бокс клуб "Прњавор" - 
средства за организацију 
међународног такмичења 

35 

01/1-431-
4/16 од 

17.03.2016. 
године 

ЈУ Центар за 
културу 

412700 

Средства за 
стручне услуге 
Центра за 
културу 

1,500.00 

ЈУ Центар за културу 
Прњавор - трошкови наступа 

Консорта флауте “Јаков 
Срејовић“ из Београда, 
поводом обиљежавања Дана 
општине 

36 

01/1-434-
76/16 од 

17.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

500.00 

Друштво пријатеља Русије 

из Требиња - средства за 
реализацију активности у 
2016. години 

37 

01/1-434-
78/16 од 

18.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,000.00 
Карате клуб "Ипон" Прњавор 
- трошкови наступа на 
европском ЕМПИ Купу 

38 

01/1-434-
50/16 од 

22.03.2016. 
године 

Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду 
и шумарство 

415200 
Остали текући 
грантови у 
земљи 

2,500.00 

Удружење за заштиту вода 

"Вода Вијачанка" из Доњих 
Вијачана -  измирење обавеза 
према добављачу "Елнос" 
д.о.о. Бања Лука 

39 

01/1-434-
72/16 од 

22.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Гајић Сњежана из Бања Луке 

- помоћ на име хумнанитарне 
акције и издавања књиге 
"Изгубила животну битку, 
побиједиће Лафорину болест" 

40 

01/1-434-
66/16 од 

22.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћи 
удружењима 
националних 
мањина 

300.00 

Удружење "Ромска дјевојка - 

Романи ћеј" - трошкови 
женског ромског активизма 
поводом 8. марта 

41 

01/1-434-
69/16 од 

22.03.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Теквондо клуб "Прњавор" - 
средства за организацију 
такмичења "ПРЊАВОР ОПЕН 
2016." 

42 

01/1-434-
77/16 од 

22.03.2016. 
године 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

415200 

Борачка 
организација 
општине 
Прњавор 

1,500.00 

Борачка организација 

општине Прњавор - 
обиљежавање програма 
"Мотајица 2016." 

43 

01/1-401-
69/16 од 

01.04.2016. 
године 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту 

415200 

Средства за 
остале 
трошкове 

обиљежавања 
значајних 
датума (за 
трошкове 
вијенаца, 
цвијећа, 

свијећа и др.) 

1,200.00 

Борачка организација 

општине Прњавор - трошкови 
набавке државних застава у 
оквиру провођења активности 
парастоса погинулим борцима 
у мјесним заједницама 
општине Прњавор у 2016. 
години 
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44 

01/1-401-
79/16 од 

04.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Пезер Марко из Прњавора - 
новчана награда за постигнуте 
спортске резултате и успјехе 
на школским такмичењима 

45 

01/1-431-
5/16 од 

05.04.2016. 
године 

ЈУ Гимназија 
Прњавор 

412600 

Расходи по 
основу 

путовања и 
смјештаја 

4,524.00 

ЈУ Гимназија Прњавор - 

трошкови путовања ученика и 
радника ЈУ Гимназија 
Прњавор и ЈУ Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор 
у Болеславец у Пољској 

46 

01/1-434-
85/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,000.00 

Општинска организација 

слијепих Прњавор - помоћ  
за реализацију планираних 
активности у 2016. години 

47 

01/1-434-
61/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

3,000.00 
СПКД "Просвјета" Прњавор - 
средства за измирење обавеза 
из 2015. године 

48 

01/1-434-
81/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој спорта  

1,500.00 
Спортски савез општине 
Прњавор - набавка 

канцеларијског намјештаја 

49 

01/1-434-
82/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој спорта  

300.00 

Бициклистички клуб „БСК“ 
Бања Лука - трошкови 
организације 10. међународне 
бициклистичке трке „Београд – 
Бања Лука“ 

50 

01/1-532-
113/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Драгојевић (Ранка) Синиша 
из Хрваћана - трошкови 
наступа у финалним 
емисијама „Аудиције“ на 
телевизији ПИНК у Београду 

51 

01/1-434-
84/16 од 

06.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

500.00 

Теквондо клуб "ПРЊАВОР" 
Прњавор - трошкови наступа 

на Европском првенству у 
текводоу у Грчкој 

52 

01/1-434-
88/16 од 

07.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

200.00 

Исламска заједница у БиХ, 

Муфтијство Бањалучко, 
Бања Лука -  финансирање 

превода Корана Миће 
Љубибратића Херцеговца на 
српски језик на ћирилици 

53 

01/1-401-
87/16 од 

07.04.2016. 
године 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове и 
инвестиције 

511100 

Изградња 
водосистема на 

подручју 
општине 

6,000.00 

Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 

инвестиције - обезбјеђење 
недостајућег дијела средстава 
на наведеној позицији 



7 

 

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 конта 

Износ 

реалокације 

(КМ) 

Сврха реалокације средстава 

54 

01/1-431-
6/16 од 

07.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,500.00 

КУД „Свилен конац“  Н. 
Лишња -  трошкови наступа на 
међународном фестивалу 
фолклора у граду Лавову, у 
Украјини  

55 

01/1-434-
87/16 од 

07.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
националних 
мањина 

2,500.00 

Удружењe Црногораца 
„Ловћен“ из Прњавора - 
средства за унапређење рада 
и организацију свечане 
годишње скупштине удружења 

56 

01/1-434-
86/16 од 

07.04.2016. 
године 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску  
заштиту 

415200 

Остала 
удружења из 
борачке 
популације 

200.00 

Удружење „1. батаљон Војне 
полиције 1. Крајишког 
корпуса“ из Бања Луке - 
трошкови израде монографије 
ове војне јединице 

57 

01/1-532-
115/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Аничић Рада из Поточана - 
једн. новчана помоћ за 
лијечење кћерке Дијане 

58 

01/1-532-
84/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Ћорић Драгана, кћерка 

Драгана из Д. Гаљиповаца - 
једн. новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације 

59 

01/1-532-
114/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Кесер (Љубомира) Славко из 
Горњих Штрбаца - једн. 
новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

60 

01/1-532-
90/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Ђукић (Жељка) Дејан из 

Околице - једн. новчана помоћ 
на име тешке материјалне 
ситуације 

61 

01/1-532-
108/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 
Радуловић (Угљеше) Мирко 

из Доњих Штрбаца - једн. 
новчана помоћ за лијечење 

62 

01/1-532-
82/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

400.00 

Лукић (Предрага) Винко из 
Поповића - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

63 

01/1-532-
49/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Легеновић (Недељка) 

Љубинка из Г. Штрбаца - једн. 
новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

64 

01/1-532-
50/16 од 

08.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

250.00 

Прерадовић (Петра) 

Гроздана из Г. Штрбаца - једн. 
новчана помоћ на име 
трошкова лијечења  

65 

01/1-401-
89/16 од 

08.04.2016. 
године 

ЈУ Центар за 
културу 

412700 

Расходи 
поводом 

манифестација 
за празничне 
дане општине 

8,500.00 

ЈУ Центар за културу 

Прњавор - трошкови поводом 
организације Васкршњег 
концерта 
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66 

01/1-532-
126/16 од 

11.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Суботић Милош из Доњих 
Вијачана - једн. новчана помоћ 
на име тешке материјалне 
ситуације 

67 

01/1-532-
67/16 од 

11.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Малић (Саве) Дражен из 

Горњих Палачковаца - једн. 
новчана помоћ на име 
трошкова лијечења тешко 
обољелог оца 

68 

01/1-532-
122/16 од 

11.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Томић (Предрага) Сузана из 

Прњавора – једн. новчана 
помоћ на име трошкова 
школовања на Факултету за 
саобраћајно инжењерство у 
Брчком 

69 

01/1-532-
98/16 од 

11.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Миланковић (Петра) Слађана 

из Доњих Палачковаца - једн. 
новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

70 

01/1-401-
96/16 од 

12.04.2016. 
године 

Служба за 
јавне набавке 
и заједничке 
послове 

412900 

Остали 
непоменути 
расходи 
Општинске 
управе 

5,711.90 

Служба за јавне набавке и 
заједничке послове - 

обезбјеђење недостајућег 
дијела средстава на наведеној 
позицији 

71 

01/1-401-
101/16 од 

13.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

3,000.00 

Општински фудбалски савез 
Прњавор - средства за 
финансирање трошкова и 

измирење обавеза ФК "Љубић" 
Прњавор 

72 

01/1-401-
86/16 од 

13.04.2016. 
године 

Територијалн
а ватрогасна 
јединица 

412900 
Остали 

непоменути 
расходи  

6,000.00 

Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор - 
чланарина Ватрогасном савезу 
РС  за 2016. годину 

73 

01/1-532-
144/16 од 

21.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Тешко (Николе) Ана из Шерег 
Илове - једн. новчана помоћ 
на име тешке материјалне 
ситуације 

74 

01/1-434-
92/16 од 

25.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Карате клуб "Ипон" Прњавор 
-   трошкови организације 
међународног турнира у 
каратеу 

75 

01/1-401-
110/16 од 

25.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Илишковић Дамјан из 
Прњавора - новчана награда 
за постигнуте  резултате на 
Републичком такмичењу из 
физике 

76 

01/1-532-
147/16 од 

27.04.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Живковић (Милана) Љубиша 

из Доње Мравице - једн. 
новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 
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77 

01/1-401-
111/16 од 

03.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Новчана награда за остварене 
изузетне спортске резултате 
Мешић Елди, члану теквондо 
клуба Прњавор (300,00 КМ), и 
Његован Браниславу, 
тренеру теквондо клуба 
Прњавор (200,00 КМ) 

78 

01/1-532-
168/16 од 

06.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

100.00 

Граховац (Милана) Вујадин 

из Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

79 

01/1-532-
132/16 од 

06.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,500.00 
Радановић Перо из Поточана 
- једн. новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације 

80 

01/1-532-
160/16 од 

06.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Ђајић Милорад из Доњих 

Вијачана - једн. новчана помоћ 
на име трошкова лијечења и 
тешке материјалне ситуације 

81 

01/1-532-
163/16 од 

06.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

1,000.00 

Челенка Фикрет из Прњавора 
- једн. новчана помоћ на име 
трошкова израде магистарског 
рада 

82 

01/1-532-
136/16 од 

06.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

500.00 

Макивић (Триве) Лазар из 

Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име трошкова израде 
и одбране магистарске тезе на 
Пољопривредном факултету у 
Бањалуци 

83 

01/1-532-
169/16 од 

12.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Станић (Слободана) Немања 

из Поточана - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

84 

01/1-434-
101/16 од 

13.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,000.00 

Kлуб малог фудбала 
„Обилић“ Прњавор - средства 

на име трошкова припреме 
спортиста 

85 

01/1-434-
103/16 од 

18.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

300.00 

СПЦО Насеобина Лишња -  
организација прославе Светог 
Василија Острошког, славе 
села Млинци 

86 

01/1-434-
102/16 од 

18.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Карате клуб "Ипон" Прњавор 
- организација десетог 

Ђурђевданско-Васкршњег 
турнира и Купа нација  

87 

01/1-434-
58/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

1,000.00 

СПЦО Кулаши  - помоћ на име 
изградње сале за народ у 
порти Св. Киријака Отшелника 
у селу Поповићи 
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88 

01/1-401-
77/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћи 
удружењима 
националних 
мањина 

2,500.00 

Удружење "Ромска дјевојка - 
Романи ћеј"  помоћ на име 

организације прославе 
културне вечери Рома 

89 

01/1-434-
95/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,000.00 

Рукометни клуб „Слога“ 

Прњавор - измирење обавеза 
насталих поводом 
организације меморијалног 
рукометног турнира „МИКА 
2016“ 

90 

01/1-434-
97/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

5,000.00 

СПЦО Штрпци - помоћ на име 
изградње новог парохијског 
дома 

91 

01/1-434-
98/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

100.00 

Друштво "Јосип Броз Тито" 

Бањалука, огранак Прњавор 
- помоћ на име реализације 
програмских активности 
друштва 

92 

01/1-532-
177/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Милинчић (Остоје) Душко из 
Шерег Илове - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

93 

01/1-434-
106/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

1,000.00 

Црквено-општински одбор 
„Мркоњићи“ Требиње - 
средства за обнову и изградњу 
цркве Св. Николе у 
Мркоњићима код Требиња, 
родном  мјесту Светог 
Василија Острошког 

94 

01/1-434-
107/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

3,000.00 

Тениски клуб „Олимп 2000“  
Прњавор - помоћ на име 
трошкова наступа  на 
Европском првенству и 
међународним турнирима у 
2016. години 

95 

01/1-434-
109/16 од 

23.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима 
националних 
мањина 

1,500.00 

Удружење Црногораца 
„Ловћен“  Прњавор - помоћ 

на име реализације редовних 
програмских активности и 
организације свечане годишње 
скупштине удружења  

96 

01/1-434-
104/16 од 

25.05.2016. 
године 

ЈУ Дјечији 
вртић „Наша 
радост“ 
Прњавор  

412900 
Остали 

непоменути 
расходи 

3,040.00 

ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ - непредвиђени 
трошкови по основу судских 
поступака установе 

97 

01/1-431-
9/16 од 

25.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,000.00 

Карате клуб "Ипон" Прњавор 
- средства за одлазак на 
Балканско првенство у 
Београду 
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98 

01/1-532-
187/16 од 

27.05.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Лепир Биљана из Прњавора, 

мајка дјеце са посебним 
потребама - помоћ на име 
 тр. школске екскурзије дјеце 

99 

01/1-434-
100/16 од 

02.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Финансирање 
Црвеног крста 

3,000.00 

ОО Црвеног крста Прњавор - 

помоћ на име реализације 
програмских активности у 
2016. години 

100 

01/1-532-
189/16 од 

02.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Савковић Бране из Штрбаца - 

једн. новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације 

101 

01/1-434-
105/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Мото клуб „Прњавор 07“ - 

помоћ на име организације 
деветог мото сусрета „Bike-
Rock Fest 2016“ 

102 

01/1-434-
113/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

700.00 

Kлуб малог фудбала 
„Обилић“ Прњавор - 

трошкови организације 
завршнице Општинске лиге у 
малом фудбалу 

103 

01/1-434-
111/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћи 
удружењима 
националних 
мањина 

500.00 

Удружење Украјинаца 
„Златни клас“ Прњавор - 

помоћ на име опремања 
канцеларијског простора 
удружења 

104 

01/1-532-
185/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

200.00 

Јусуповић (Ранка) Јелена из 
Г. Штрбаца - једн. новчана 
помоћ на име трошкова 
школовања и тешке 
материјалне ситуације 

105 

01/1-434-
115/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Средства за 
пројекат 

“Дневни центар 
за дјецу и 
омладину 
ометену у 
физичком и 
психичком 
развоју“ 

3,000.00 

Удружење родитеља дјеце 
са сметњама у физичком и 

психичком развоју „Невен“ 

Прњавор - трошкови 
реализације редовних 
активности удружења 

106 

01/1-431-
10/16 од 

03.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ удруж. 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

500.00 

Савез гуслара Републике 

Српске - помоћ на име 
организације 23. Фестивала 
гуслара Републике Српске  

107 

01/1-434-
93/16 од 

10.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ удруж. 
из области 
културе и 
осталим 

удружењима 

1,000.00 

Удружење грађана 
"Прњаворска иницијатива за 
друштвени развој и 
унапређење људских права"  

Прњавор - средства за 
набавку фотокопирног апарата 
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108 

01/1-434-
123/16 од 

15.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

500.00 

СПЦО Велика Илова - 
организација прославе славе 
засеока Ждребуша у Великој 
Илови 

109 

01/1-401-
153/16 од 

15.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

900.00 

Новчана награда у износу од 
300,00 КМ Тривуновић 

Александру из Прњавора, 
члану КК "Ипон", на име 
освајања трећег мјеста на 
Балканском првенству у 
Београду, и тренерима КК 
"Ипон" Миланковић Драгану и 
Божић Горану у износима  од 
по 300,00 КМ 

110 

01/1-434-
120/16 од 

21.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ 
удружењима из 

области 
културе и 
осталим 

удружењима 

300.00 

ЈУ „Центар за културу и 
спорт“ Србац - за 

организацију Ликовно-
еколошке колоније „Бардача-
Србац 2016.“ 

111 

01/1-532-
195/16 од 

21.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

300.00 

Лазић (Војина) Жељко из 
Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

112 

01/1-434-
118/16 од 

21.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

2,000.00 

Џудо клуб „СОКО-М“ 
Прњавор - помоћ на име 
трошкова одласка три члана 
клуба на бакланско првенство 
у џудоу које ће се одржати у 
Македонији   

113 

01/1-532-
202/16 од 

22.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

650.00 

Хаммерле (Милоша) Милева 

из Прњавора - једн. новчана 
помоћ на име тешке 
материјалне ситуације 

114 

01/1-434-
118/16 од 

22.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 
Средства за 
подстицај и 
развој  спорта 

1,500.00 

Фудбалски клуб „Борац“ 
Шибовска - помоћ на име 
прославе 50 година постојања 
клуба  

115 

01/1-434-
51/16 од 

27.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

415200 

Помоћ вјерским 
заједницама 

(заштита 
културно-
историјског 
наслијеђа) 

1,000.00 

СПЦО Кремна-Вучијак - 
помоћ на име трошкова 
организације Крсне славе 
Видовдана 

116 

01/1-532-
179/16 од 

27.06.2016. 
године 

Одјељење за 
ЛЕР и 

друштвене 
дјелатности 

416100 
Средства за 
једнократне 
помоћи 

600.00 

Живковић Мирко и 
Живковић Милица из Н. 
Лишња – једн. новчана помоћ 
на име тр. израде и одбране 
докторских дисертација 

У К У П Н О: 169,725.90   
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