
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

05. јун 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  10       Година 54. 
 

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 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 33/17) и Правилника о 

критеријумима, начину и поступку расподјеле сре- 

дстава удружењима из области културе и осталим 

удружењима („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 2/18), Начелник општине Прњавор доноси 
 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о расподјели средстава 

удружењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о расподјели средстава удружењи- 

ма из области културе и осталим удружењима 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 7/18), 

у члану 1. износ од „22.000,00 КМ“ замјењује се 

износом од „32.000,00 КМ“.  
 

Члан 2.  

Члан 2. мијења се и гласи „Средства у изно- 

су од 32.000,00 КМ расподјељују се на начин како 

слиједи: 

Редни 

број 
Програм/пројекат Носилац активности 

Износ 

(KM) 

1. Јубилеј „15 година сценске чаролије“ СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 200,00 

2. 
Четврта позоришна ревија „Прњавор и 

пријатељи“ 
СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 500,00 

3. Дочек дјечије нове године СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 200,00 

4. 15. маскенбал за дјецу СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 300,00 

5. 
16. општинска смотра фолклора поводом 

24. марта Дана општине 
СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 400,00 

6. 
12. такмичење фолклорних секција 

СПКД „Просвјета“ 
СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 500,00 

7. Васкршње свечаности СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 2.000,00 

8. Међународна смотра ветерана фолклора СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор 500,00 

9. Let’s do it – Очистимо земљу за један дан Планинарско друштво “Корак више“ Прњавор 200,00 

10. 
Љубић 2018. – годишњица ПД „Корак 

више“ Прњавор 
Планинарско друштво “Корак више“ Прњавор 400,00 

11. Let’s do it – Милион садница за један дан Планинарско друштво “Корак више“ Прњавор 200,00 

12. Љетно кино Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 300,00 

13. Дјечија шетња на Љубићу Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 300,00 

14. 
8. Манифестација поводом обиљежавања 

Првог српског устанка 
ГКУД „Пронија“ Прњавор 2.000,00 

15. 
Очување и представљање дјечијег 

народног стваралаштва 
ГКУД „Пронија“ Прњавор 2.000,00 

16. Сајам мале привреде Удружење жена „Тканица“ Прњавор 500,00 

17. „Bike rock fest“  Мото клуб „Прњавор 07“ Прњавор 12.000,00 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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18. 

Манифестације културног и спортског 

развоја (Концерт поводом дана села и 

турнир у малом фудбалу) 

Међуопштинско удружење „Наша села“ 

Хрваћани 
800,00 

19. Међународни дан породице 
Удружење родитеља са четворо и више дјеце 

Прњавор 
1.000,00 

20. Годишњи концерт друштва ГКУД „Пронија“ Прњавор 2.500,00 

21. Прњаворске хорске свечаности СЦПД „Свети Георгије“ Прњавор 1.000,00 

22. 

Регистрација некретнина у ФБиХ и 

легализације објеката у избјегличким 

насељима у општини Прњавор 

Удружење „Останак“ О.О. Прњавор 4.000,00 

23. 
Промоција књиге „Љубав пјесмом 

опјевана“ Дајана Маринковић 
„Удружење писаца завичаја“ Прњавор 200,00 

 

Члан 3.  

 Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  
 

Број: 01/1-022-91/18                              Начелник       

Датум: 29.05.2018. год.                  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), члана 58. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ 

број 37/12 и 90/16), чланова 15. и 16. Правилника о 

процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју („Службени гласник Републике 

Српске“ број 117/12 и 16/18) и чланова 37. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине 

доноси сљедеће  
 

РЈЕШЕЊЕ  

о именовању комисије 
 

I 

Именује се Првостепена стручна комисија за 

процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са 

сметњама у развоју (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

1. Слађана Коларов, специјалиста педијатрије, пре- 
дсједник, 

2. Сања Дуртка, дипломирани психолог, члан, 

3. Дубравка Малић, дипломирани дефектолог, члан, 

4. Нада Радовановић, дипломирани педагог, члан и  

5. Јелена Шушак, дипломирани социјални радник, 

координатор. 
 

II 

Задатак Комисије је да доноси налаз и ми- 

шљење о процјени потреба и усмјеравању лица са 

сметњама у развоју. 
 

III 

Радом Комисије руководи предсједник, а 

административне, стручне и послове координације 

између чланова Комисије и лица у поступку процјене 

потреба и усмјеравања, обавља координатор.  
 

IV 

Комисија се састаје најмање једном мјесе-  
чно, а по потреби и чешће, те даје налаз и мишљење  

 

на сједницама само уколико ради у пуном саставу. 

 

V 

Чланови Комисије имају право на накнаду 

трошкова рада у износу од 7,00 КМ по обрађеном 

предмету који исплаћује Центар за социјални рад 

Прњавор. 

 

VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“ 
 

Број: 01/1-014-141/18                           Начелник       

Датум: 22.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р.                                        
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На основу члана 3. Одлуке о радном времену у 

угоститељским, трговинским, занатским, услужним 

и другим објектима на подручју општине Прњавор 

/Пречишћени текст/ („Службени гласник општине 

Прњавор“ број: 9/17), члана 15. став 1. Закона о 

трговини („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 6/07, 52/11, 67/13, 106/15) и члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 15/17), доносим 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 У периоду од 01.05.2018. године до 30.09. 

2018. године, трговачке радње које се баве продајом 

воћа и поврћа у кругу зелене и робне пијаце у граду, 

могу да раде недјељом у времену од 07,00 до 17,00 

часова. 
 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев пословних 

субјеката који обављају наведену дјелатност на по- 

дручју општине Прњавор и указане потребе за радом 

истих, у циљу задовољења потреба грађана у вријеме 

трајања љетне сезоне.  
 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
  

Број: 01/1-014-121/18                           Начелник       

Датум: 25.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р.               
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На основу члана 5. став 3. Закона о пра- 

зницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 43/07), члана 3. Одлуке о 

радном времену у угоститељским, трговинским, 

занатским, услужним и другим објектима на по- 

дручју општине Прњавор /Пречишћени текст/ („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 9/17) члана 

67. и 88. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број: 15/17), доносим 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Први дан Међународног празника рада, 

01.05.2018. године (уторак), могу да раде самосталне 

предузетничке радње-МЕСНИЦЕ у времену од 07,00 

до 12,00 часова. 

 Други дан Међународног празника рада, 

02.05.2018. године (сриједа), могу да раде све тргови- 

нске и услужне радње, у времену од 07,00 до 12,00 

часова. 

 

II 

 Овај Закључак се не односи на субјекте који 

се баве производном дјелатношћу. 

 

III 

 Овај Закључак доносим на захтјев пословних 

субјеката који обављају наведену дјелатност на 

подручју општине Прњавор и указане потребе за 

радом истих, у циљу задовољења потреба грађана за 

вријеме празника.  
 

IV 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-131/18                             Начелник       

Датум: 26.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 - Oдјељење за ло- 

кални 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 

Бициклистичком савезу Републике Српске, на име 

организације бициклистичке трке Београд – Бања 

Лука. 

 

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: 01/1-434-42/18                             Начелник       

Датум: 04.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Јанковић 

(Здравко) Ђорђу, из Прњавора, на име рођења че- 

твртог дјетета.   
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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: 01/1-532-141/18                            Начелник       

Датум: 04.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.000,00 KM 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 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити Украјинско културном просвјетном друштву 

„ТАРАС ШЕВЧЕНКО“ из Прњавора, на име тро- 

шкова манифестације „УКРАЈИНСКИ БАЛ“. 
 

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: 01/1-434-47/18                              Начелник       

Датум: 05.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 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 ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 

зицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 

које ће се одобрити новчана помоћ Хабијанец 

(Далибор) Дариу, из Доњих Штрбаца, на име сни- 

мања музичке нумере коју ће изводити супруга 

Славица.   

 

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: 01/1-532-145/18                           Начелник       

Датум: 11.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 2.000,00 КМ.  
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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 ре- 

зерве 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 Симић (Жи- 

војин) Сузани, из Прњавора, 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: 01/1-532-150/18                             Начелник       

Датум: 13.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи 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 ре- 

зерве 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 Сибинчић (Же- 

љко) Сретену, из Прњавора, на име тешке матери- 

јалне 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: 01/1-532-153/18                            Начелник       

Датум: 17.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р.                                                   
 

215 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 700,00 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 Старчевић 

(Мирко) Јозефини, из Доњих Штрбаца, на име са- 

нације штете настале пожаром на стамбеном објекту.   

 
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: 01/1-532-108/18                            Начелник       

Датум: 19.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 3.700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 3.700,00 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 по захтјеву ЈУ Центра за социјални рад 

Прњавор, одобрити новчана помоћ Ђекић (Љубиша) 

Милошу из Горње Мравице, Блатешић (Љубиша) 

Жељки из Кремне и Тривалић (Драгиша) Бранки из 

Прњавора по 1.000,00 КМ, на име трошкова школо- 

вања на првој години студија, а Тубак (Жељко) Нема- 

њи из Доњих Вијачана 700,00 КМ, на име трошкова 

школовања у средњој школи.  

 

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: 01/1-532-76/18                               Начелник       

Датум: 19.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 500 КМ (орга- 

низациона 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 415200 - Средства за подстицај и развој спо- 

рта, са које ће се одобрити новчана средства Атле- 

тском клубу „Прњавор“ из Прњавора, на име трошко- 

ва организације 19. Међународне трке „Прњавор 

2018“. 

 
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: 01/1-434-51/18                               Начелник       

Датум: 19.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 975,00 КМ.  
 

II 

Износ од 975,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

975,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 975,00 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 Живковић 

(Милорад) Игору из Прњавора, на име измирења 

дуга за струју.  
 

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: 01/1-532-160/18                           Начелник       

Датум: 20.04.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 1.200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

1.200,00 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 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се дозна- 

чити СПКД „Просвјета“ из Прњавора, на име трошко- 

ва манифестација одржаних поводом обиљежавања 

Дана општине. 
 

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: 01/1-434-52/18                              Начелник       

Датум: 20.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

220 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 Мандић (Мо- 

мчило) Мирославу из Прњавора, 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: 01/1-532-158/18                            Начелник       

Датум: 20.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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221 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој 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 

Бициклистичком савезу Републике Српске, на име 

организације бициклистичке трке Београд-Бања Лука. 

 

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: 01/1-434-42-2/18                          Начелник       

Датум: 25.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

222 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 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 ре- 

зерве 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 за четири 

студента Машинског факултета у Бањој Луци. 

 

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: 01/1-401-158/18                            Начелник       

Датум: 26.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

223 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прња- 

вор у износу од 1.395,50 КМ.  
 

II 

Износ од 1.395,50 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.395,50 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошкка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 375,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор), 

• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

1.020,50 КМ (организациона јединица број 
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08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведеним позицијама, а на име трошкова 

превоза ученика на „Дане отворених врата“ у Бањој 

Луци и за набавку фрезе. 
 

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: 01/1-431-1/18                                Начелник       

Датум: 26.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

224 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 1.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дје- 

латности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име фи- 

нансирања дијела трошкова такмичења омладинске 

селекције КМФ „Љубић“. 

 
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: 01/1-434-49/18                              Начелник       

Датум: 27.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

225 
 

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 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), 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 Остала буџетска 

потрошња и буџетског корисника ЈУ Центр за ку- 

лтуру Прњавор, 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 413700 – Трошкови обраде кредитне 

документације за примљене зајмове у износу од 

5.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња),  

• на конто 412700 – Расходи поводом манифеста- 

ција за празничне дане општине  у износу од 

5.000,00 КМ  (буџетски корисник број 08180011 

– ЈУ Центар за културу Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно 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: 01/1-401-131/18                            Начелник       

Датум: 04.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

226 
 

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 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар сре- 
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дњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, у укупном изно- 

су од 85,04 КМ. 
 

II 

Износ од 85,04 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 – Расходи за режијски мате- 

ријал у износу од 85,04 КМ, (буџетски корисник 

број 08150027 - ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“Прњавор),  

• на конто 516100 – Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара у износу од 85,04 КМ, 

(буџетски корисник број 08150027 - ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“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: 01/1-401-132/18                             Начелник       

Датум: 04.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

227 
 

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 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, у уку- 

пном 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 415200 – Помоћ у реализацији пројеката 

заједница етажних власника у износу од 8.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције),  

• са конта 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката, јавне расвјете, и 

израда и ревизија пројектне документације у 

износу од 7.000,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције),  

• на конто 412800 – Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од 

15.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно 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: 01/1-401-147/18                           Начелник       

Датум: 16.04.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

228 
 
 

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 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), 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 

стамбено-комуналне послове иинвестиције и Одјеље- 

ња за локални економски развој и друштвене дје- 

латности, у укупном износу од 5.440,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.440,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 5.440,00 КМ,  (организациона једини- 

ца број 00750170 – Одјељење за стамбено-кому- 

налне послове иинвестиције),  

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 5.440,00 КМ, (организациона једини- 

ца број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 

мски 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: 01/1-431-2/18                                 Начелник       

Датум: 11.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

229 
 

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 2018. годину („Службени гла- 
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сник општине Прњавор“ број 33/17), 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 Остала буџетска 

потрошња и буџетског корисника ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор, у укупном износу од 

5.400,00 КМ. 

 

II 

Износ од 5.400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 413700 – Трошкови обраде кредитне 

документације за примљене зајмове у износу од 

5.400,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња),  

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи  

у износу од 5.400,00 КМ  (буџетски корисник 

број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

     

Број: 01/1-014-129-1/18                         Начелник       

Датум: 21.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

230 
 

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 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), 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 

стамбено-комуналне послове иинвестиције и Одјеље- 

ња за локални економски развој и друштвене дје- 

латности, 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 412900 – Трошкови услуга контроле и 

наплате комуналне таксе за паркирање возила у 

износу од 10.000,00 КМ, (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове иинвестиције),  

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима износу 

од 10.000,00 КМ, (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно 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: 01/1-401-194/18                           Начелник       

Датум: 29.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

231 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 

њавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 2.500,00 КМ (орга- 

низациона 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 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства ФК „БОРАЦ“ Шибовска, на име финанси- 

рања трошкова такмичења у текућој сезони.  

 

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  
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општине Прњавор». 
  

Број: 01/1-434-53/18                               Начелник       

Датум: 07.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

232 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 480,00 КМ.  
 

II 

Износ од 480,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

480,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 480,00 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 ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 487900 –Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средствају ЈУ ОШ „Меша 

Селимовић“ Н. Лишња, за набавку спортске опреме.  
 

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: 01/1-431-3/18                                 Начелник       

Датум: 07.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

233 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима 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 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће се 

дозначити Удружењу писаца завичаја Прњавор из 

Прњавора, на име трошкова промоције књиге пјесни- 

киње Жељке Врачевић и Дајане Маринковић. 
 

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: 01/1-434-38/18                              Начелник       

Датум: 08.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

234 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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). 
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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 Ковачевић 

Милану из Д. Штрбаца за одлазак дјетета на екску- 

рзију. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-175/18                            Начелник       

Датум: 08.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

235 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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, а по захтјеву Факултета техничких наука из 

Новог Сада, која ће се одобрити студенту тог 

факултета Јусуповић Андреју за одлазак на европско 

такмичење „Еуробот“ у Француску. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше-  

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-431-4/18                               Начелник       

Датум: 08.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

236 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 средства Станић 

Живку из Прњавора за трошкове 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: 01/1-532-171/18                           Начелник       

Датум: 11.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

237 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                    

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  
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резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу 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 Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи 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 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Дарадан 

(Владо) Данијелу, из Доњих Штрбаца, на име тро- 

шкова лијечења. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-168/18                            Начелник       

Датум: 14.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

238 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 600,00 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 средства Бурић 

(Златко) Филипу, из Прњавора, на име трошкова 

одлазка на првенство Балкана и првенство Европе у 

џудоу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-58/18                             Начелник       

Датум: 14.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

239 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 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 

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 Градском културно умјетничком друштву „Про- 

нија“ Прњавор, на име трошкова одржавања конце- 

рта „Вече фолклора“. 
 

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: 01/1-431-7/18                                Начелник       

Датум: 16.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

240 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 

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 415200 – Помоћ удружењима национа- 

лних мањина у износу од 1.500,00 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 – Помоћ удружењима националних 

мањина  која ће се дозначити Удружењу „Ромска 

дјевојка-Романи Ћеј“ Прњавор, на име реализације 

пројекта „Очување ромске историје кроз уређење 

ромског гробља на подручју општине Прњавор“. 

 

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: 01/1-401-164/18                            Начелник       

Датум: 17.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

241 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Гимназија Прњавор 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 Прња- 

вор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошкка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 800,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 08150026 – Јавна 

установа Гимназија Прњавор), 

• на конто 412400 – Расходи за материјал за 

посебне намјене у износу од 200,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 08150026 – Јавна уста- 

нова Гимназија Прњавор). 

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 

претходно наведеним позицијама, а на име одржа- 

вања изложби фотографија ученика фотографске 

секције ове установе, које ће се одржати у Добоју, 

Бањој Луци, Тузли и Сарајеву. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном дон- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-28/18                            Начелник       

Датум: 17.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

242 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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  



16                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 10                          05.06.2018. 
 

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 по- 

моћи 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Пејаковић 

(Млађан) Мирославу, из Доњих Вијачана, на име тро- 

шкова 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: 01/1-532-159/18                           Начелник       

Датум: 21.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

243 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Средства за подстицај и 

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

низациона 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 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име  

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Доњој Мравици. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-65/18                             Начелник       

Датум: 22.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

244 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 1.300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 1.300,00 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 

Спортском савезу општине Прњавор, на име набавке 

намјештаја за опремање просторија овог Савеза. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-67/18                              Начелник       

Датум: 23.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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245 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Орашју. 

 

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: 01/1-434-68/18                              Начелник       

Датум: 25.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

246 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 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 средства Благојевић 

(Стојан) Љубомиру, из Шибовске, на име трошкова 

лијечења. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-135/18                           Начелник       

Датум: 25.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

247 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 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 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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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 средства Гаврић 

(Лука) Браци, из Доњих Штрбаца, 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: 01/1-532-122/18                            Начелник       

Датум: 25.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

248 
 

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 2018. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 33/17), 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 средства Сопренић 

(Милутин) Војиславу, из Доњих Штрбаца, на име 

плаћања електричне енергије. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику  

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-189/18                            Начелник       

Датум: 28.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

249 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17),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 дјелатностиу износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 KMутврђен 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 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа)у 

износу од2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребноје извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити  Меџлису Исламске заједнице Прњавор, 

на име трошкова организовања и припреме Бајра- 

мске академије.  

 

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: 01/1-434-64/18                              Начелник       

Датум: 29.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

250 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 
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                                   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 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 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 средства Станојевић 

(Богољуб) Наталији, из Шаринаца, на име трошкова 

школовања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-187/18                            Начелник       

Датум: 30.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

251 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 дјелатностиу износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 KM 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 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 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 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског наслијеђа), 

која ће се дозначити Српској Православној Црквеној 

општини у Штрпцима, на име трошкова изградње 

црквене сале у засеоку Ружевци. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-178/17                            Начелник       

Датум: 31.05.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 Прња- 

вор), 

• 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 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 средства Милић 

Неђељку, из Прњавора, на име трошкова организо- 

вања трећег традиционалног скупа димњачара у 

Прњавору. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-72/18                             Начелник       

Датум: 31.05.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

                           

                                              

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  Општинска изборна комисија Прњавор у 

склaду сa тачком 10, 37. и 38. Упутства о органи- 

зовању и спровођењу избора за чланове савјета 

мјесне заједнице („Службени гласник Републике 

Српске“, број 122/12 и 31/13), на сједници одржаној 

дана 27. 05. 2018. године донијела је следећу 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о  додјели мандата  члановима Савјета мјесне 

заједнице Гусак-Гајеви 

 

I 

 На основу потврђених резултата избора за 

чланове савјета мјесних заједница општине Прњавор 

који су одржани дана 27.05.2018. године, Општинска 

изборна комисија Прњавор додјељује мандате  члано- 

вима савјета мјесних заједница како слиједи: 

1. Кљајић Ђорђе, Савез независних социјалдемо- 

крата 

2. Вујновић Мирослав,  Савез независних соција- 

лдемократа   

3. Василић Љубиша, Група грађана МЗ Гусак-

Гајеви 

4. Красић Драган, Група грађана МЗ Гусак-Гајеви     

5.  Дунић Сафет, Савез независних социјалдемо- 

крата   

6. Кузмановић Сања, Савез независних социјалдемо- 

крата   

7. Вујновић Слађана, Савез независних социјалде- 

мократа.   
 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, wеб страници Општине Прњавор  

www.opstinaprnjavor.net и на огласној табли Општи- 

нске управе општине Прњавор. 

                                                                                                               

Број: 01- 03-15/18                         Предсједник 

Датум:27.05.2018. год.              Општинске изборне комисије 

                                           Сњежана Крајишник, с.р. 
                           
                                              

О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 
 

О Г Л А С 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-15/09 од 28.10.2009. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-35 

упис оснивања Заједница за управљање зградом 

улицa Београдска број 50 Прњавор, са сљедећим 

подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом у улици Београдска број 50 у Прња- 

вору је Игор Шћеповић, предсједник Скупштине, 

самостално и без ограничења, умејсто досадашњег 

предсједника Борке Ђурића. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за  
заступање Заједнице, Борке Ђурића. 

  
Број: 06-372-15/09                Службено лице органа 

Датум: 04.05.2018. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  
јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-16/09 од 28.10.2009. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-36 

упис оснивања Заједница за управљање зградом 

улицa Вида Њежића број 24-улаз „Б“ Прњавор, са 

сљедећим подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом у улици Вида Њежића број 24-улаз 

„Б“ у Прњавору је Горан Милаковић, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења, 

умејсто досадашњег предсједника Далибора Илића. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за 

заступање Заједнице, Далибора Илића. 

  

Број: 06-372-16/09                Службено лице органа 

Датум: 07.05.2018. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве-  
 

стиције објављује: 
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О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове  

општине Прњавор, Светосавска бб на основу рјеше- 

ња број: 06-372-31/09 од 29.10.2009. године, извршио 

је у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 01-54 упис 

оснивања Заједница за управљање зградом Кулаши 

број 13 и 14, са сљедећим подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање:  

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом у Кулашима број 13 и 14 је Мара 

Суботић, предсједник Скупштине заједнице самоста- 

лно и без ограничења, умејсто досадашњег предсје- 

дника Милије Стевановића 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за 

заступање Заједнице, Милије Стевановића. 
  

Број: 06-372-31/09                Службено лице органа 

Датум: 10.05.2018. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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