
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

24. април 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  12          Година 53. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 5. став 3. Закона о празни- 

цима Републике Српске („Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 43/07) и члана 41. Статута 

општине Прњавор (“Службени гласник општине 

Прњавор”, број 14/14), Начелник општине Прњавор 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о раду у дане републичких 

празника 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о раду у дане републичких пра- 

зника („Службени гласник општине Прњавор“ број 

31/11, 14/15, 29/16, 30/16 и 31/16) у члану 2. ставу (2) 

ријеч: „драгстори“ брише се. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Прњавор”. 

 

Број: 01/1-022-80/17                             Начелник       

Датум: 24.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и чланова 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), а у вези са чланом 12. став 8. 

Закона о порезу на непокретности („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 91/15) Начелник 

општине Прњавор доноси следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за утврђивање непријављених 

непокретности на територији општине Прњавор које 

подлијежу опорезивању према Закону о порезу на 

непокретности 

 

1. У Комисију за утврђивање непријављених 

непокретности на територији општине Прњавор које 

подлијежу опорезивању (у даљем тексту: Комисија) 

именују се: 

  1) Моравски Синиша, службеник, предсједник 

  2) Илишковић Горан, службеник,  члан 

  3) Јелић Жељана, службеник, члан 

  4) Јелић Данко, службеник, члан 

  5) Јелић Драган, службеник, члан 

  6) Јанковић Владо, испред Пореске управе  

      РС, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да утврди да ли посто- 

је обвезници пореза на непокретности на територији 

општине Прњавор који нису, или су дјелимично 

пријавили непокретности које су предмет опорези- 

вања, поређењем чињеничног стања на терену са ба- 

зом података Пореске управе РС, и да о томе сачини 

извјештај Начелнику општине.  

 

3. У  свом раду Комисија ће координисати са 

подручном јединицом Пореске управе РС Прњавор. 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-128/17                            Начелник       

Датум: 13.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 79. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) и члана 41. Статута општине Прњавор 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

начелник општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за попуну упражњених 

радних мјеста у статусу службеника у Општинској 

управи општине Прњавор (у даљњем тексту: Коми- 

сија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 

2) Ана Војводић, службеник, члан, 

3) Славко Смиљанић, службеник, члан, 

4) Сандра Лекић, са листе стручњака, члан, 

5) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

попуну упражњених радних мјеста у статусу службе- 

ника у Општинској управи општине Прњавор, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

улазног интервјуa са кандидатима и сачињавање 

листе за избор кандидата по редослиједу кандидата, 

на начин одређен Законом о службеницима и намје- 

штеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). 

Конкурсна комисија ће доставити начелнику општи- 

не листу за избор кандидата са записницима о преду- 

зетим радњама у току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-120-7-1/17                            Начелник       

Датум: 18.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

14/14) и члана 3. Одлуке о пoкретању поступка 

ревизије Стратегије развоја општине Прњавор за пе- 

риод 2012-2020. година („Службени гласник општи- 

не Прњавор“ 6/17), начелник општине Прњавор 

доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Општинског развојног тима за ревизију 

Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-

2020. година 

 

I 

  Именује се Општински развојни тим за 

ревизију Стратегије развоја општине Прњавор за пе- 

риод 2012-2020. година, као оперативно и коорди- 

национо тијело задужено за: 

- идентификацију и укључивање локалних 

актера, анализу стања и дефинисање стратешке 

платформе, 

- координацију рада секторских радних 

група при изради секторских развојних планова, 

- израду плана имплементације Стратегије 

развоја општине Прњавор, 

- израду индикативних секторских финанси- 

јских планова и генералног финансијског плана, 

- израду плана развоја организационих капа- 

цитета и људских потенцијала за имплементацију 

Стратегије развоја. 

 

II 

  У Општински развојни тим за ревизију 

Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-

2020. година, именују се: 

 

1. Љубиша Шикарац, начелник Одјељења за 

локални економски развој и друштвене           

дјелатности - координатор, 

2. Александра Далшашо-Лепир, шеф Кабинета 

начелника - члан, 

3. Срећко Аулић, секретар Скупштине општине - 

члан, 

4. Свјетлана Кузмановић, начелник Одјељења за 

општу управу - члан, 

5. Брано Жунић, начелник Одјељења за просто- 

рно уређење – члан, 

6. Зорица Сувајац, Одјељење за просторно уре- 

ђење - члан, 

7. Далибор Прерадовић, начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и  инвестиције - 

члан, 

8. Александар Његомировић, начелник Одјеље- 

ња за финансије - члан, 

9. Сузана Шврака, начелник Одјељења за инспе- 

кцијске послове - члан, 

10. Амел Кебић, Одјељење за инспекцијске посло- 

ве - члан, 

11. Мишо Вујић, начелник Одјељења за пољопри- 

вреду, водопривреду и шумарство - члан, 

12. Дијана Милијаш-Трипуновић, Одјељење за 

локални економски развој и друштвене  дјела- 

тности - члан, 

13. Миладин Божуновић, директор „Планинг“ 

д.о.о. Прњавор - члан, 

14. Драгана Радуловић, директор ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор - члан, 

15. Мирела Милијаш, директор ЈУ ЦСШ „Иво 

Андрић“ Прњавор - члан, 

16. Новка Душанић, предсједник Удружења роди- 

теља дјеце са сметњама у физичком и    

психичком развоју „Невен“ Прњавор - члан, 

17. Сања Тривалић, одборник - члан, 

18. Дражен Микић, одборник - члан. 

       

III 

Општински развојни тим за ревизију Страте- 

гије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 

година ће припремити Нацрт ревидиране Стратегије 

развоја и исти упутити у скупштинску процедуру на 

усвајање. 

 

IV 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да  
важи рјешење број: 01/1-014-57/13 од 12.02.2013. 

године.  
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 V 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-135/17                            Начелник       

Датум: 19.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се извршити плаћање рачуна 

према  ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, на име 

дуга за електричну енергију за домаћинство Костић 

Сњежане из Доњих Вијачана, која се налази у тешкој 

материјалној ситуацији. 

 

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: 01/1-532-131/17                            Начелник       

Датум: 03.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи  

         

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ 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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Жунић Зори, 

из Кремне, на име трошкова лијечења кћерке 

Драгане. 
 

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: 01/1-532-135/17                            Начелник       

Датум: 04.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру-  

штвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
 

II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

400,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити удружењу СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор, за 

трошкове организације 11. такмичења фолклорних 

секција. 
 

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: 01/1-434-89/17                              Начелник       

Датум: 05.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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 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 извршити 

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“, 

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

тшкова  покретања „Интернет радија“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се   

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-92/17                                Начелник       

Датум: 10.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 
 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Гуњић 

Драгани, из Лишње, за трошкове лијечења сина 

Дејана. 

 
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 општи-  

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-141/17                             Начелник       

Датум: 10.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 
сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 
 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Мартиновић Марици, из Кулаша, 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: 01/1-532-145/17                             Начелник       

Датум: 11.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Врховац Далибору, из Прњавора, на име трошкова 

одласка на 9. Ветеранске Олимпијске игре у Окланд 

(Нови Зеланд) у априлу 2017. године. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-58/17                               Начелник       

Датум: 11.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 
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Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Цвијетић 

Далибору, из Горње Мравице, на име трошкова 

лијечења сина Душана. 
 

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: 01/1-532-148/17                           Начелник       

Датум: 13.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Вањи Савко- 

вић, из Прњавора, на име тешке материјалне ситу- 

ације. 
 

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 општи- 

не Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-117/17                            Начелник       

Датум: 13.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р.                                                          

 

223 
 

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 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 300,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских мани- 

фестација од значаја за општину Прњавор, са које ће 

се одобрити новчана средства КМФ Обилић, на име 

трошкова организовања хуманитарног турнира „СР- 

ЦЕМ ЗА СОФИЈУ“ који је због временских непри- 

лика морао да се одигра у спортској дворани, што је 

изазвало додатне трошкове. 

 

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: 01/1-434-96/17                             Начелник       

Датум: 20.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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221 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-148/17..........................5 
 

222 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-532-117/17..........................6 
 

223 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број 01/1-434-96/17............................6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 

 


