
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

13. август 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  15       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. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16), члана 240. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 

66/18) и члана 38. став 2. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/17) Синдикална организација 

општинских органа управе општине Прњавор, са 

једне стране и Начелник општине Прњавор, као 

заступник послодавца – Општине Прњавор, са друге 

стране,  
 

з а к љ у ч и л и  с у 

АНЕКС БР. 3 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

(1) У Колективном уговору за запослене у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 35/17, 2/18 и 14/18) 

у члану 2. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. 

који гласе: 

 „(2) Плата из става 1. овог члана представља 

плату прије опорезивања порезом на доходак. 

(3) Бруто плата је плата увећана за допри- 

носе.“ 

(2) Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, постају 

ст. 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10.  

 

Члан 2. 

 У члану 4. став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Послови се разврставају у платне групе 

са сљедећим коефицијентима за обрачун плате: 

1) Прва платна група: 

Послови на којима се захтијева стручност 

неквалификованог радника.....................................4,40; 

2) Друга платна група: 

1. Ватрогасац – вођа смјене......................5,22; 

2. Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче средњим образовањем у трајању од три 

године........................................................................5,11; 

3. Ватрогасац – оперативац......................5,00; 

3) Трећа платна група 

Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче средњим образовањем у трајању од 

четири године 

1. седма категорија службеника 

- стручни сарадник првог звања..............6,89; 

- стручни сарадник другог звања.............6,00; 

- стручни сарадник трећег звања.............5,44; 

4) Четврта платна група 

Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче специјализацијом на основу стручности 

средњег образовања.................................................7,11; 

5) Пета платна група 

Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче вишим образовањем или високим 

образовањем са остварених 180 ЕЦТС бодова или 

еквивалент 

 1. шеста категорија службеника 

- виши стручни сарадник првог звања....9,11; 

- виши стручни сарадник другог звања..8,78; 

- виши стручни сарадник трећег звања...8,22; 

 6) Шеста платна група 

Послови на извршилачким радним мјестима 

на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент: 

1. друга категорија службеника 

- шеф Одсјека за јавне набавке, правна 

питања и прописе..................................14,22; 

- шеф Одсјека за заједничке послове....14,22; 

- шеф одсјека (као унутрашње организаци- 

оне јединице у оквиру одјељења).......11,78; 

2. трећа категорија службеника 

- стручни савјетник..................................14,22; 

3. четврта категорија службеника 

- интерни ревизор, инспектор, комунални 

полицајац.................................................9,67; 

4. пета категорија службеника 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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- самостални стручни сарадник првог зва- 

ња..............................................................9,56; 

- самостални стручни сарадник другог зва- 

ња..............................................................9,44; 

- самостални стручни сарадник трећег зва-

ња..............................................................9,33; 
 

6а) 

Савјетник за финансијска и рачуноводствена 

питања – сертификовани рачуновођа.................14,22“. 

7) Седма платна група 

 Послови на руководећим радним мјестима 

на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент 

1. прва категорија службеника 

- секретар скупштине општине, начелник 

одјељења/службе..................................17,00; 

2. руководилац јединице за интерну ревизи- 

ју, старјешина ТВЈ Прњавор.................................14,33. 

 

Члан 3. 

(1) У члану 22. послије става 1. додаје се 

став 2. који гласи: 

„(2) Просјечна плата из става 1. овог члана т. 

1. до 7. овог члана представља плату након опорези- 

вања порезом на доходак.“ 

(2) Досадашњи ст. 2, 3 и 4, постају ст. 3, 4 и 5. 

 

Члан 4. 

 У осталом дијелу Колективни уговор остаје 

неизмијењен. 

 

Члан 5. 

Овај Анекс колективног уговора сматра се 

закљученим када га у истовјетном тексту потпишу 

заступници уговорних страна. 

 

Члан 6. 

Овај Анекс колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се 

почев од обрачуна плате за мјесец август 2018.  

године. 

 

Број: 23/18               Број: 01/1-022-127/18 

Датум: 10.08.2018. год.            Датум: 10.08.2018. год. 

 

Синдикална организација  

општинских органа управе           

предсједник,                                    Начелник општинк                                 

Родољуб Вукић, с.р.                      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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени гла- 

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 у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар сре- 

дњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, у укупном изно- 

су од 50,60 КМ. 

 

II 

Износ од 50,60 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 – Расходи за режијски матери- 

јал у износу од 50,60 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 50,60 КМ, 

(буџетски корисник број 08150027 - ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“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: 01/1-401-247/18                            Начелник       

Датум: 12.07.2018. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени гла- 

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 у оквиру буџетског корисника  ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор, у укупном износу од 

3.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од  3.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412400 – Расходи за материјал за посе- 

бне намјене  у  износу од 3.500,00 КМ (буџетски 

корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор),  

• на конто 511300 -  Набавка опреме у износу од 

3.500,00 КМ  (буџетски корисник број 00750400 

– ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је  
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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: 01/1-401-252/18                            Начелник       

Датум: 19.07.2018. 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 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени гла- 

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 организационих јединица Остала буџетска 

потрошња, Одсјек за јавне набавке, правна питања и 

прописе и  Кабинет начелника, у укупном износу од 

12.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 12.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621900 – Издаци за потенцијалне оба- 

везе по основу издатих гаранцијау износу од 

12.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 – Остала буџетска потрошња),  

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 9.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе), 

• на конто 412900 – Расходи по основу ограниза- 

ције, пријема, манифестација и остали расходи 

у износу од 3.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеним позицијама 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: 01/1-401-258/18                           Начелник       

Датум: 23.07.2018. 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 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Врховац 

(Лазар) Јеленку, из Доњих Гаљиповаца, на име тешке 

материјалне ситуације.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-228/18                           Начелник       

Датум: 02.07.2018. 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: 
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• 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 средства Шлапак 

(Славица) Дијани, из Прњавора, на име тешке матери- 

материјалне ситуације.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-227/18                            Начелник       

Датум: 02.07.2018. 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 300,00 КМ. 

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 300,00 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 

Одбојкашком клубу „Укрина“ Прњавор, на име одр-  

жавања турнира одбојке на пијеску „Лагуна 2018“. 

 

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: 01/1-434-83/18                            Начелник       

Датум: 02.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

348 
 

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 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 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.000,00 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 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 

Завидовићи, на име обиљежавања јубилеја 90 година 

изградње храма Св. Великомученика Георгија у 

Стогу.  

 

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: 01/1-434-81/18                             Начелник       

Датум: 02.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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349 
 

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 је- 

диницу 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 (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 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 Доњим 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: 01/1-434-88/18                              Начелник       

Датум: 04.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

350 
 

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 је- 

диницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Стојановић 

(Боро) Дејану, из Прњавора, на име трошкова 

одласка кћерке Дарије на такмичење на Балканско 

првенство у џуду.  

 

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: 01/1-532-221/18                           Начелник       

Датум: 04.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

351 
 

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 борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 850,00 КМ.  

 

II 

Износ од 850,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

850,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Удружење СУБНОР-а у изно- 

су од 850,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Oдјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту). 
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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 415200 – Удружење СУБНОР-а, са 

које ће се одобрити новчана средства Савезу 

удружења бораца НОР-а општински одбор Прњавор 

на име измирења обавезе према ЗР „Каменорезац - 

Врховац“ по рачуну број 23/2018, настале по основу 

каменорезачких радова на спомен обиљежју у Чо- 

рлама.  
 

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: 01/1-401-232/18                             Начелник       

Датум: 04.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

352 
 

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 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 до- 

значити Украјинско културном просвјетном друштву 

„ТАРАС ШЕВЧЕНКО“ из Прњавора, на име  трошко- 

ва функционисања удружења. 
 

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: 01/1-401-239/18                          Начелник       

Датум: 05.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

353 
 

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 20.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 20.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

20.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 20.000,00 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 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Српској православној црквеној општини 

Прњавор, на име генералне санације парохијског 

храма Св. Великомученика Георгија у Прњавору, 

поводом обиљежавања јубилеја 130 година свога 

постојања. 
 

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: 01/1-434-46/18                              Начелник       

Датум: 09.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

354 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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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 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 

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 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Општинском фудбалском савезу Прњавор, на име 

одржавања традиционалног турнира у малом 

фудбалу у Поточанима. 

 

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: 01/1-434-90/18                              Начелник       

Датум: 09.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

355 
 

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 је- 

диницу 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 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 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Горњим Вијачанима. 

 

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: 01/1-434-93/18                             Начелник       

Датум: 11.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

356 
 

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 300,00 КМ.  
 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 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 резе- 
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рве 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 

Боксерском клубу „Ринг“ Прњавор, на име трошкова 

организовања боксерске ревије.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-96/18                             Начелник       

Датум: 11.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

357 
 

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 

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 Кењало 

(Гојко) Бранку, из Ратковца, 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: 01/1-532-198/18                            Начелник       

Датум: 11.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

 

358 
 

 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 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 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 средства Божић 

(Петко) Љубинки, из Доњих Гаљиповаца, на име 

тешке материјалне ситуације.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  
Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-212/18                           Начелник       

Датум: 11.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

359 
 

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 
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.000,00 KM 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 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

3.000,00 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 дозна- 

чити КУД „Свилен конац“ Насеобина Лишња, на име 

трошкова организовања сабора фолклора у Насео- 

бини Лишњи поводом Петровдана. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-92/18                             Начелник       

Датум: 11.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

360 
 

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 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне  

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона  

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Марић 

(Горан) Зорану, из Поточана, на име трошкова 

израде спомен плоче за оца Горана који је био 

одборник скупштине 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: 01/1-532-235/18                             Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

361 
 

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 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Меџлис Исламске заједнице Прњавор, на 

име помоћи у организацији Културно - вјерске 

манифестације  „Довиште-Мравица 2018. године“. 
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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: 01/1-434-89/18                               Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

362 
 

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 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 резе- 
рве 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 

Црквени. 
 

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: 01/1-434-98/18                               Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

363 
 

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 

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 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 резе- 

рве 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 

Насеобини Лишњи. 

 

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: 01/1-434-97/18                             Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

364 
 

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  
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друштвене дјелатностиу износу од 5.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 5.500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 5.500,00 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Српској православној црквеној општини 

Кремна-Вучијак, на име трошкова организовања про- 

славе Видовдана. 

 
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: 01/1-434-101/18                            Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

365 
 

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 

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 Кнежевић 

(Мирко) Мирјани, из Прњавора, на име трошкова 

одласка сина Немање на рукометни камп „Растимо 

2018“  у Свилајнац. 
 

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: 01/1-532-231/18                            Начелник       

Датум: 12.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

366 
 

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 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 

Прњавор), 

• 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). 

Реалокацијусредстaвапотребноје 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 у 

Великој Илови, на име трошкова организовања тра- 

диционалне манифестације „Дани Иловчана 2018“. 

 
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: 01/1-434-99/18                               Начелник       

Датум: 13.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

367 
 

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 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 средства Самарџија 

(Жељко) Љубиши, из Прњавора, на име тешке мате- 

ријалне 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: 01/1-532-240/18                           Начелник       

Датум: 16.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

368 
 

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 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, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Халиловић 

(Мујо) Јасмини, из Долина, на име трошкова лије- 

чења кћерке Саре. 

 

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: 01/1-532-244/18                            Начелник       

Датум: 17.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

369 
 

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 борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту у износу од 468,00 КМ.  

 

II 

Износ од 468,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

468,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 415200 – Удружење СУБНОР-а у 

износу од 468,00 КМ (организациона јединица 

број 00750180 – Oдјељење за борачко-инва- 

лидску и цивилну 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 – Удружење СУБНОР-а, са које ће 

се одобрити новчана средства Савезу удружења 

бораца НОР-а општински одбор Прњавор на име 

измирења обавезе према „Домуз - транс“ Д.О.О 

Кремна Прњавор по рачуну број 130-7/18, настале по 

основу организованог превоза на Козару у поводу 

манифестације „Битка на Козари“.  

 

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: 01/1-401-235/18                            Начелник       

Датум: 24.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

370 
 

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 

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 Маричић 

(Павле) Гордани, из Прњавора, на име трошкова 

студирања кћерке Данице. 

 

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: 01/1-532-215/18                            Начелник       

Датум: 25.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

371 
 

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 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  
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава 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 Вршанима. 

 
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: 01/1-434-109/18                             Начелник       

Датум: 25.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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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 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 

Прњавор), 

• 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 

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 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства Џудо 

клубу „СОКО-М“  Прњавор, на име набавке спортске 

опреме и реквизита за потребе клуба. 

 

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: 01/1-434-110/18                           Начелник       

Датум: 26.07.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 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 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.000,00 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 

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 

Доњим Вијачанима 500,00 КМ и одржавања мемо- 

ријалног турнира у малом фудбалу у Кокорима 

500,00 КМ. 

 

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: 01/1-434-111/18                           Начелник       

Датум: 27.07.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 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 2.200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 - Удружење пензионера у изно-  
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су од 2.200,00 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 – Удружење пензионера, која ће се 

дозначити Удружењу пензионера Прњавор на име 

путовања 120 пензионера на море.  

 

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: 01/1-434-104/18                            Начелник       

Датум: 30.07.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 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 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 

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 – 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 

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: 01/1-434-112/18                            Начелник       

Датум: 31.07.2018. год.                  Дарко Томаш, 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 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 борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 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 – Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну 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, која ће се додијелити Борачкој органи- 

зацији општине Прњавор, на име одржавања мемо- 

ријалног турнира у малом фудбалу у Горњој Мра- 

вици. 

 
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: 01/1-434-113/18                             Начелник       

Датум: 31.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

377 
 

На основу члана 5. став 3. Закона о 

празницима Републике Српске („Службени гласник 



16                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 15                           13.08.2018. 

 

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

радном времену у угоститељским, трговинским, 

занатским, услужним и другим објектима на подру- 

чју 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 

На дан Вашара, (19. август), угоститељски 

објекти не могу да раде у неограниченом радном 

времену, осим угоститељских објеката из члана 8. 

Одлуке о радном времену у угоститељским, 

трговинским, занатским, услужним и другим обје- 

ктима на подручју општине Прњавор /Пречишћени 

текст/ („Службени гласник општине Прњавор“ број: 

9/17). 

Угоститељски објекти за исхрану и пиће типа 

кафе-бар (изузев оних који се налазе у стамбено-

пословиним објектима колективног становања) могу 

да раде на дан Вашара (19. август) до 02,00 часа. 

Угоститељски објекти типа ноћни бар, ноћни 

клуб, диско бар и диско клуб могу да раде на дан 

Вашара (19. август) до 02,00 часа. 
 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев пословних 

субјеката, а у циљу очувања јавног реда и мира.  
 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-206/18                            Начелник       

Датум: 06.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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резерве, број: 01/1- 434-81/18...........................4 
 

349 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-88/18...........................5 
 

350 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-221/18.........................5 
 

351 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-232/18..........................5 
 

352 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-239/18..........................6 
 

353 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-46/18............................6 
 

354 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-343-90/18............................6 
 

 

355 

 

Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-93/18............................7 
 

356 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-96/18............................7 
 

357 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-198/18.........................8 
 

358 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-212/18.........................8 
 

359 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-92/18............................8 
 

360 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-235/18.........................9 
 

361 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-89/18............................9 
 

362 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-98/18..........................10 
 

363 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-97/18..........................10 
 

364 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-101/18........................10 
 

365 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-231/18........................11 
 

366 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-99/18..........................11 
 

367 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-240/18.......................12 
 

368 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-244/18.......................12 
 

369 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-401-235/18........................12 
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370 

 

Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1- 532-215/18.......................13 
 

371 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-109/18........................13 
 

372 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-110/18........................14 
 

373 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-111/18........................14 
 

374 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-104/18........................14 
 

375 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-112/18........................15 
 

376 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-113/18........................15 
 

377 Закључак о раду угоститељских објеката на 

дан Вашара......................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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.   

 


