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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1. тачка
18. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 14/14), и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“ број
31/16), Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава са буџетске позиције
Помоћи вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслијеђа)
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподјела
средстава са буџетске позиције 415200 – Помоћи
вјерским заједницама (Заштита културно-историјског наслијеђа), у оквиру организационе јединице
00750150 – Одјељење за локални економски развој
и друштвене дјелатности за 2017. годину.
Члан 2.
Критериј за расподјелу средстава из члана
1. Одлуке је национална структура становништва
општине Прњавор према Попису становништва,
домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ
из 2013. године.
Члан 3.
Укупна средства у износу од 40.000,00 КМ
предвиђена Буџетом општине Прњавор за 2017.
годину, додјељују се у сљедећим процентима за
заштиту културно-историјског наслијеђа:
• Српског народа....................................86,0 %
• Бошњачког народа.................................8,2 %
• Хрватског народа ..................................1,4 %
• Осталих народа......................................4,4 %
Члан 4.
Приликом одлучивања о висини средстава
која ће се дозначавати вјерским заједницама посебно ће се водити рачуна о тренутној расположивости средстава у буџету општине.

Одлуку о исплати новчаних средстава
доноси Начелник општине у форми закључка, а на
приједлог Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске
позиције Помоћи вјерским заједницама (Заштита
културно-историјског наслијеђа) („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/16).
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-2/17
Датум: 12.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 14/14), члана 5. Одлуке о
платама фукционера у општини Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 13/14) и
члана 5. став 2. Одлуке о накнадама одборницима и
члановима радних тијела Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 13/14 и 31/16), начелник општине доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се просјечна плата запослених у
Општинској управи општине Прњавор за период
јануар – децембар 2016. године у износу од 746,21
КМ.
II
Утврђена просјечна плата запослених у
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Општинској управи општине Прњавор за период
јануар – децембар 2016. године је основ за обрачун
плата функционера и накнада одборника скупштине општине у 2017. години.
III
Просјечна плата обухвата нето плате службеника, техничких и помоћних радника, а обрачун
по коме је утврђена саставни је дио овог закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2017. године.
V
Овај закључак објавиће се у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-131-64/17
Датум: 13.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реалокацију средстава, а на основу члана 41. и 49.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“ број 14/14) и члана 10. Одлуке
о извршењу буџета општине Прњавор за 2016.
годину („Службени гласник општине Прњавор“
број 36/15 и 15/16), Начелник општине доноси
следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750250 – Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство у укупном износу од 16.814,00
КМ.
II
Износ од 16.814,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412700 – „Едукација пољопривредних
произвођача“ у износу од 2.137,00 КМ (организациона јединица број 00750250 – Одјељење за
пољопривреду, водопривреду и шумарство),
• са конта 415200 – Манифестација – изложбе у
области пољопривреде у износу од 5.000,00 КМ
(организациона јединица број 00750250 –
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и
шумарство),
• са конта 416100 - Регресирање камата на пољопривредне кредите у износу од 9.677,00 КМ
(организациона јединица број 00750250 –
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и
шумарство),
• на конто 414100 - Подстицаји пољопривредним
произвођачима у износу од 16.814,00 КМ (орга-

20.01.2017.

низациона јединица број 00750250 – Одјељење
за пољопривреду, водопривреду и шумарство).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-329/16
Датум: 05.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Одјељења за борачкоинвалидску заштиту за реалокацију средстава, а на
основу члана 41. и 49. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14)
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2016. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750180 - Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у укупном износу од 10.000,00 КМ.
II
Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 511100 – Средства за спомен собу
посвећену одбрамбено-отаџбинском рату РС
1991-1995. године у износу од 10.000,00 КМ
(организациона јединица број 00750180 –
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту),
• на конто 415200 – Борачка организација
општине Прњавор у износу од 10.000,00 КМ
(организациона јединица број 00750180 –
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на
претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-332/16
Датум: 08.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Службе за јавне наба-

20.01.2017.
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вке и заједничке послове за реалокацију средстава,
а на основу члана 41. и 49. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2016. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750240 - Служба за јавне набавке и заједничке
послове у укупном износу од 5.000,00 КМ.
II
Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412300 - Расходи за режијски материјал у износу од 5.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750240 – Служба за јавне
набавке и заједничке послове),
• на конто 412700 - Расходи за стручне услуге
Општинске управе у износу од 5.000,00 КМ
(организациона јединица број 00750240 –
Служба за јавне набавке и заједничке послове).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-335/16
Датум: 08.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412700 – Трошкови одржавања
лиценци за трезорско пословање у износу од
200,00 КМ (организациона јединица број
00750140 – Одјељење за финансије),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 –Одјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на
претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-333/16
Датум: 08.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев ЈУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор за реалокацију средстава, а
на основу члана 41. и 49. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14)
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2016. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника број 00750400
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор у
укупном износу од 10.850,00 КМ.

10
Разматрајући захтјев Службе за јавне
набавке и заједничке послове за реалокацију средстава, а на основу члана 41. и 49. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између организационе јединице Одјељења за
финансије и Одјељења за локални економски развој
и друштвене дјелатности у укупном износу од
200,00 КМ.
II
Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог

II
Износ од 10.850,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 411100 – Бруто плате запослених у
износу од 10.850,00 КМ (буџетски корисник
број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Прњавор),
• на конто 412200 - Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од 8.000,00 КМ
(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији
вртић „Наша радост“ Прњавор),
• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од
1.950,00 КМ (буџетски корисник број 00750400
– ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор),
• на конто 516100 – Издаци за залихе ситног
инвентара, одјеће, обуће и сл. у износу од
900,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 –
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре-
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тходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.

и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2016. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), Начелник
општине доноси следећи

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-338/16
Датум: 08.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Кабинета начелника
за реалокацију средстава, а на основу члана 41. и
49. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“ број 14/14) и члана 10. Одлуке
о извршењу буџета општине Прњавор за 2016.
годину („Службени гласник општине Прњавор“
број 36/15 и 15/16), Начелник општине доноси
следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од
2.339,00 КМ.
II
Износ од 2.339,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 513100 – Издаци за прибављање
земљишта (потпуна експропријација) у износу
од 2.239,00 КМ (организациона јединица број
00750120 – Кабинет начелника),
• са конта 412900 – Плакете, повеље, награде и
признања начелника општине у износу од
100,00 КМ (организациона јединица број
00750120 – Кабинет начелника),
• на конто 412900 – Остали непоменути расходи
у износу од 2.339,00 КМ (организациона
јединица број 00750120 – Кабинет начелника).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-343/16
Датум: 20.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев ЈУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор за реалокацију средстава, а
на основу члана 41. и 49. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14)

20.01.2017.

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника број 00750400 - ЈУ
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор у укупном
износу од 8.900,00 КМ.
II
Износ од 8.900,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412300 – Расходи за режијски материјал у износу од 2.300,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Прњавор),
• са конта 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене у износу од 5.400,00 КМ (буџетски
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор),
• са конта 412600 - Расходи по основу путовања
и смјештаја у износу од 400,00 КМ (буџетски
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор),
• са конта 412900 – Остали непоменути расходи
у износу од 800,00 КМ (буџетски корисник број
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“
Прњавор),
• на конто 411200 – Бруто накнаде трошкова
запослених у износу од 8.000,00 КМ (буџетски
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор),
• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање
у износу од 900,00 КМ (буџетски корисник број
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“
Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-348/16
Датум: 27.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући
захтјев
Одјељења
за
просторно уређење за реалокацију средстава, а на
основу члана 41. и 49. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14)
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2016. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), начелник

20.01.2017.
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општине доноси следећи

са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу у
износу од 11.500,00 КМ (буџетски корисник ЈУ
Центар за социјални рад Прњавор),
• на конто 412800 – Трошкови електричне енергије за јавну расвјету (у граду и мјесним
заједницама) у износу од 11.500,00 КМ (организациона јединица Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на
претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава и сагласности ЈУ
Центар за социјални рад број 05-552-101-1/16 од
29.12.2016. године, а који су саставни дио овог
закључка.
•

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750160 – Одјељење за просторно уређење у укупном износу од 3.866,00 КМ.
II
Износ од 3.866,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412700 – Трошкови премјера и успостављања катастра непокретности и остале
стручне услуге у износу од 516,00 КМ (организациона јединица број 00750160 – Одјељење
за просторно уређење),
• са конта 412700 – Израда регулационих и
урбанистичких планова, пројеката, програма и
студија у износу од 3.350,00 КМ (организациона јединица број 00750160 – Одјељење за
просторно уређење),
• на конто 412900 – Трошкови Комисије за
преглед пројектне документације, технички
пријем објеката и друге комисије у износу од
3.866,00 КМ (организациона јединица број
00750160 – Одјељење за просторно уређење).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-350/16
Датум: 29.12.2016. године

5

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-349/16
Датум: 30.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Стручне службе СО-е
Прњавор за реалокацију средстава, а на основу
члана 41. и 49. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“
број
14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2016. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750110 – Стручна служба СО-е Прњавор у укупном износу од 1.550,00 КМ.

15
На основу члана 41. и 49. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2016. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16),
Начелник општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између буџетског корисника ЈУ Центар за
социјални рад и организационе јединице Одјељења
за стамбено-комуналне послове и инвестиције у
укупном износу од 11.500,00 КМ.
II
Износ од 11.500,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:

II
Износ од 1.550,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412600 – Расходи по основу путовања
и смјештаја у износу од 1.100,00 КМ (организациона јединица број 00750110 – Стручна
служба СО-е Прњавор),
• са конта 412900 – Плакете, повеље, награде и
признања у износу од 450,00 КМ (организациона јединица број 00750110 – Стручна
служба СО-е Прњавор),
• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у
износу од 1.100,00 КМ (организациона јединица број 00750110 – Стручна служба СО-е
Прњавор).
• на конто 412900 – Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија у износу од
450,00 КМ (организациона јединица број
00750110 – Стручна служба СО-е Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
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је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеним позицијама на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-352/16
Датум: 30.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Стручне службе СО-е
Прњавор за реалокацију средстава, а на основу
члана 41. и 49. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и
члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2016. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), Начелник
општине доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750110 – Стручна служба СО-е Прњавор у
укупном износу од 392,00 КМ.
II
Износ од 392,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412900 – Финансирање Општинксе
изборне комисије у износу од 392,00 КМ
(организациона јединица број 00750110 –
Стручна служба СО-е Прњавор),
• на конто 412900 – Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија у износу од
392,00 КМ (организациона јединица број
00750110 – Стручна служба СО-е Прњавор).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
дио овог закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-352-2/16
Датум: 30.12.2016. године

Начелник
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 10. Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2016. годину („Службени
гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16),
Начелник општине доноси следећи

20.01.2017.

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава између буџетског корисника ЈУ Центар за
социјални рад и организационе јединице Служба за
јавне набавке и заједничке послове у укупном
износу од 11.500,00 КМ.
II
Износ од 11.500,00 КМ утврђен чланом I
овог закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу који
се финансира из буџета РС у износу од
11.500,00 КМ (буџетски корисник број
00750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор),
• на конто 412200 –Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга у износу од 11.500,00 КМ
(организациона јединица број 00750240 Служба за јавне набавке и заједничке послове ).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на
претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава и сагласности ЈУ
Центар за социјални рад број 05-552-101-2/16 од
29.12.2016. године, а који су саставни дио овог
закључка.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-349-1/16
Датум: 29.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Разматрајући захтјев Кабинета начелника
за реалокацију средстава, а на основу члана 41. и
49. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“ број 14/14) и члана 10. Одлуке
о извршењу буџета општине Прњавор за 2016.
годину („Службени гласник општине Прњавор“
број 36/15 и 15/16), Начелник општине доноси
следећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру организационе јединице број
00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од
100,00 КМ.
II
Износ од 100,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412900 – Пoклон пакети за дјецу
нижег узраста у износу од 100,00 КМ (организациона јединица број 00750120 -Кабинет наче-

20.01.2017.
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лника),
на конто 412900 – Остали непоменути расходи
у износу од 100,00 КМ (организациона јединица број 00750120 – Кабинет начелника).
Реалокацију буџетских средстава потребно
је извршити ради обезбјеђења средстава на
претходно наведеној позицији на основу захтјева за
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни
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дио овог закључка.

•

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
Број: 01/1-401-349-2/16
Датум: 30.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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