
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

14. септембар 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  23          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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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), чланa 67. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине њавор“, број 15/17) и тачке 

150. Упутства о спровођењу канцеларијског посло- 

вања републичких органа управе („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 31/05, 5/06, 10/06, 

10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 и 

25/11), начелник општине доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за излучивање безвриједне 

документарне  грађе Општинске управе општине 

Прњавор 

 

1. Именује се Комисија за излучивање бе- 

звриједне документарне грађе настале у раду Општи- 

нске управе општине Прњавор (у даљем тексту: 

Комисија) у сљедећем саставу: 

1) Милоранка Лазаревић, предсједник, 

2) Слађана Ковачевић, члан, 

3) Живана Новарлић, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да изврши излучива- 

ње документарне грађе настале у раду Општинске 

управе општине Прњавор, чији је рок чувања исте- 

као.  

Комисија је дужна извршити излучивање до 

31. октобра 2017. године у складу са Законом о архи- 

вској дјелатности и Упутством о спровођењу канце- 

ларијског пословања републичких органа управе.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-310/17                            Начелник 

Датум: 08.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 

   
 

 На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор, за давање сагласности на 

Одлуку о измјени Статута Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, начелник општине 

доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени Ста- 

тута Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор број 278/17 од 07.09.2017. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-311/17                            Начелник 

Датум: 12.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.000,00 КМ.  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални еко- 

номски 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 – Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских манифе- 

стација од значаја за општину Прњавор, са које ће се 

одобрити новчана средства КМФ ЉУБИЋ, из Прња- 

вора, на име трошкова организaције меморијалних  

турнира у малом фудбалу у Кулашима и Кокорима. 

 

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: 01/1-434-139/17                            Начелник 

Датум: 01.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 борачко-инвалидску заштиту у 

износу од  500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску заштиту). 

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 – Борачка организација општине 

Прњавор – буџетска резерва, која ће се додијелити 

Борачкој организацији општине Прњавор, на име 

трошкова организaције меморијалног турнира у 

шаху и малом фудбалу, поводом обиљежавања 19. 

годишњице откривања спомен-обиљежја у Горњој 

Мравици. 

 

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: 01/1-434-137/17                            Начелник 

Датум: 01.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 

Прњавор), 

• 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 Радичић 

Борки, из Грабик Илове, на име трошкова доградње 

стамбеног објекта. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-129/17                             Начелник 

Датум: 01.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Милинковић 

Драгославу, из Горњих Смртића, на име трошкова 

прикључка на водоводну мрежу. 

 

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: 01/1-532-239/17                            Начелник 

Датум: 02.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства џудо 

клубу „Соко-М“ Прњавор, за финансирање текућих 

активности клуба у сарадњи са другим спортским 

колективима. 
 

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: 01/1-434-143/17                            Начелник 

Датум: 03.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

372 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.500,00 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 Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Продановић 

Николини, из Вршана, на име трошкова студирања. 

 

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: 01/1-532-251/17                            Начелник 

Датум: 08.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

373 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 600,00 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, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских манифе- 

стација од значаја за општину Прњавор, са које ће се 

одобрити новчана средства КМФ ЉУБИЋ, из Прња- 

вора, на име трошкова организaције меморијалног  

турнира у малом фудбалу у Горњим Смртићима. 

 

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: 01/1-434-145/17                            Начелник 

Датум: 09.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

374 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 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 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 500,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских манифе- 

стација од значаја за општину Прњавор, са које ће се 

одобрити новчана средства КМФ ЉУБИЋ, из Прња- 

вора, на име трошкова организaције меморијалног  

турнира у малом фудбалу у Хрваћанима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
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ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-146/17                            Начелник 

Датум: 09.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

375 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 KM 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 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 200,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити  Српској Православној Црквеној општини 

Палачковци „Василије Острошки“, на име трошкова 

одржавања зелених површина око Мјесне канце- 

ларије Палачковци и Спомен обиљежја погинулих 

бораца и жртава отаџбинског рата, а према захтјеву 

Савјета МЗ Палачковци бр. 02-016-7/2017 од 08.08. 

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: 01/1-434-144/17                            Начелник 

Датум: 09.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

376 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 3.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Продановић 

Николини, из Вршана, на име трошкова студирања. 

 

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: 01/1-532-255/17                           Начелник 

Датум: 10.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

377 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 200,00 КМ.  
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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 Малешевић 

Вукашину, из Горње Мравице, на име трошкова 

лијечења. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-249/17                             Начелник 

Датум: 10.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

378 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 KM 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој 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 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити фондацији „Правда за Генерала Новака Ђуки- 

ћа“, на име трошкова понављања кривичног посту- 

пка у процесу одбране Генерала Новака Ђукића. 

 

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: 01/1-434-148/17                             Начелник 

Датум: 14.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

379 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 KM 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 Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозначи- 

ти спортско-риболовачком друштву „Укрински цви- 

јет“, на име трошкова организације 13. купа у 

спортском риболову у дисциплини „Лов удицом на 

пловак“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
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ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-147/17                             Начелник 

Датум: 14.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

380 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 једини- 

цу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у изно- 

су од  669,00 КМ.  

 

II 

Износ од 669,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

669,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 669,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Борачка организација општине 

Прњавор – буџетска резерва, која ће се додијелити 

Борачкој организацији општине Прњавор, на име тро- 

шкова организaције 11. купа у спортском риболову 

ратних војних инвалида Републике Српске и Србије. 

 

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: 01/1-434-151/17                             Начелник 

Датум: 18.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

381 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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  4.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у  

износу од 4.000,00 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Српској православној црквеној општини 

Поточани, на име измирења дијела обавеза према ЗР 

„Гајић-Монт“ за извршене радове малтерисања и 

фасадирања капеле. 

 

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: 01/1-434-23/17                               Начелник 

Датум: 21.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

382 
 

  На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 150,00 КМ.  

 

II 

Износ од 150,00 КМ утврђен чланом I овог  



8                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 23                            14.09.2017. 

 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 150,00 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 Драгојевић 

Синиши, из Хрваћана, на име куповине школских 

књига за дијете које похађа VI разред основне школе. 

 

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: 01/1-532-261/17                           Начелник 

Датум: 22.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

383 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 400,00 КМ.  
 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999-Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи 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 резе- 

рве 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 Панић Сини- 

ши, из Насеобине Лишње, на име трошкова лије- 

чења. 

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: 01/1-532-252/17                           Начелник 

Датум: 22.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

384 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 5.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 5.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

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 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се новчана средства одобрити 

Фудбалском клубу „ЉУБИЋ“ из Прњавора, на име 

трошкова изградње и реконструкције спорстског 

објекта на стадиону „Синиша Пеулић“. 

 
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: 01/1-434-152/17                           Начелник 

Датум: 22.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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385 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 Служба за јавне набавке и заједничке послове у 

износу од 8.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 8.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

8.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 8.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

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 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе, због увећаних трошкова органи- 

зације избора најуређенијег дворишта по уговорима 

о дјелу, као и због увећаних трошкова на органи- 

зацији других манифестација и пријема гостију. 
 

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: 01/1-401-269/17                           Начелник 

Датум: 22.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

386 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 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 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних, и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 500,00 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, 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 новчана средства одобрити Клубу малог фудбала 

„Љубић“ из Прњавора, на име трошкова организа- 

ције меморијалног турнира у Шаринцима. 

 

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: 01/1-434-154/17                           Начелник 

Датум: 25.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

387 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17)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 дјелатностиу износу од2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од2.000,00КМ (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, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 487900 – Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средства ОШ „МЕША СЕ- 

ЛИМОВИЋ“ Насеобина Лишња, за измирење обаве- 

за према фирми „АQUA SISTEM“ Д.О.О. Прњавор за 

извршене радове на санацији школског објекта.  

 

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: 01/1-431-16/17                             Начелник 

Датум: 29.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

388 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999-Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 300,00 КМ (организациона једи- 

ница 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 Кусић 

Станоју, из Доњих Вијачан, на име трошкова припре- 

мања дјеце за полазак у школу. 

 

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: 01/1-532-254/17                           Начелник 

Датум: 31.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 Домуз 

Душанки из Кремне, на име трошкова студирања. 
 

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: 01/1-532-229/17                            Начелник 

Датум: 10.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени гла- 

сник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник 

општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750125 – 

Територијална ватрогасна јединица Прњавор у уку- 

пном износу од 30.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 30.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 - Набавка грађевинских објеката 

у износу од 30.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750125 – Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор), 

• на конто 511300 - Набавка опреме у износу од 

30.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 – Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-255/17                           Начелник 

Датум: 07.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста-  

ва између организационе јединице  Кабинет наче- 

лника и Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције у укупном износу од 15.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 15.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 419100 – Трошкови обештећења по су- 

дским пресудама и трошкови поступка у износу 

од 15.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 412800 – Трошкови одржавања јавне ра- 

свјете (у граду и мјесним заједницама) у износу 

од 15.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

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: 01/1-401-203/17                            Начелник 

Датум: 08.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Одјељења за 

општу управу, Одјељења за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство и Службе за јавне набавке и 

заједничке послове у укупном износу од 7.000,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 7.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 – Трошкови провођења избора 

за чланове Савјета мјесних заједница у износу 

од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750130 – Одјељење за општу управу), 

• са конта 415200 – „Манифестације - изложбе у 

из области пољопривреде“ у износу од 5.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750250 – 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шу- 

марство), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 7.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 –

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 

Број: 01/1-401-260/17                            Начелник 

Датум: 09.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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393 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор у укупном износу од  

4.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Новчане помоћи у износу од 

4.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 – 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 4.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеној  позицији на основу захтјева за реалока- 

цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 

закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 

Број: 01/1-401-267/17                            Начелник 

Датум: 21.08.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

 

 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
 

394 
 

Након сравњaвања са изворним текстом у 

Пословнику о раду Скупштине општине Прњавор 

објављеног у  („Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 21/17), уочене су грешке, те на 

основу члана 214. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), секретар Скупштине општине 

даје 

 

ИСПРАВКУ 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор  

 

(1) У Пословнику о раду Скупштине општи- 

не Прњавор, број: 01-022-109/17 од 07.07.2017. годи- 

не, („Службени гласник општине Прњавор“, број 

21/17), у: 

- члану 16. став 3. ријеч „обезбједи“ треба да 

гласи „обезбиједи“, 

- члану 34. став 2. тачка 2. ријеч „припрема“  

треба да гласи „припремама“, 

- члану 64. тачки 3. ријеч „друи“ брисати, 

- поднаслову 6.2. брисати ријеч „тијела“, 

- члану 97. ставу 1. ријеч „вермено“ треба да 

гласи „времену“, а у ставу 2. ријеч „раном“ треба да 

гласи „радном“, 

- члану 98. ставу 4. ријеч „обрзложити“ 

треба да гласи „образложити“, 

- члану 130. став 1. тачка 5. ријеч 

„начелник“ написати „Начелник“, а ријеч 

„Општине“  написати „општине“, 

- члану 161. у ставу 2. и 3. на крају реченица 

брисати „зарез“ и ставити тачку, а у ставу 2. ријеч 

„општиние“ треба да гласи „општине“, 

- члану 165. ријеч „уредјују“ треба да гласи 

„уређују“, 

- члану 190 став 1. тачка 4. ријеч „предло- 

жени“ треба да гласи „предложених“, 

- члану 208. ријеч „петнаест“ замијенити 

бро- јем „15“, 

- члану 212. у ставу 1. број „5“ написати сло- 

вима „пет“, 

- члану 231. ставу 1. иза броја „1“ треба ста- 

вити „.“, 

- члану 237. став 4. ријеч „предлогу“  треба 

да гласи „приједлогу“, 

- члану 245. став 1. ријеч „усмно“ треба да 

гласи „усмено“, 

- члану 253. ријеч „пштине“ треба да гласи 

„општине“. 

(2) Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.    

 

Број: 01-022-109-1/17                            Секретар       

Датум: 31.08.2017. године          Скупштине општине 

Прњавор,                                        Сретко Аулић, с.р. 
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387 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број:  01/1-431-16/17...........................9 
 

388 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-254/17........................10 
 

389 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-229/17........................10 
 

390 Закључак о реалокацији буџетских средста- 

ва, број: 01/1-401-255/17.................................10 
 

391 Закључак о реалокацији буџетских средста- 

ва, број: 01/1-401-203/17.................................11 
 

392 Закључак о реалокацији буџетских средста- 

ва, број: 01/1-401-260/17.................................11 
 

393 Закључак о реалокацији буџетских средста- 

ва, број: 01/1-401-267/17.................................12 
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________________________________________________________________________________________ 

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. 

 


