
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светог Саве бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

5. март 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 4              Година 55. 
 

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. и члана 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и чланова 67, 88. и 133. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), начелник општине 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о процедури одржавања јавних расправа 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се процедура одржа- 

вања јавних расправа (у даљем тексту: расправа) и 

то: 

- акти о којима се може одржати расправа, 

- одлучивање о одржавању расправе, 

- позивање јавности, 

- мјесто одржавања расправе, 

- ток расправе, 

- ивјештавање скупштине о резултатима ра- 

справе. 
 

Члан 2. 

(1) Јавна расправа као облик учешћа грађана 

у локалној самоуправи, омогућава учешће грађана у 

доношењу одлука и других аката који су од непосре- 

дног интереса за становништво.  

(2) На расправу се упућују акти за које је 

законом и Статутом општине утврђено да се проводи 

расправа, као и акти за које скупштина општине 

донесе закључак да се упути на расправу. 

 

Члан 3. 

(1) Кад одлучи да се нацрт општег акта стави 

на расправу, скупштина о томе доноси закључак и 

одређује рок у коме се расправа спроводи, а који не 

може бити дужи од 15 дана, од дана упућивања 

нацрта акта у јавну расправу, осим ако законом није 

другачије прописано. 

(2) Јавну расправу организује начелник  

општине, односно предлагач акта. 

(3) За спровођење и организовање расправе 

службеник за односе са јавношћу, као модератор 

расправе (у даљем тексту: модератор) доноси план и 

програм по коме ће се спровести расправа, који 

садржи:  

-  датум одржавања расправе, 

-  мјесто одржавања расправе, 

-  почетак расправе, 

-  трајање расправе, 

- као и друга упутства о начину презента- 

ције материјала. 

 

Члан 4. 

(1) Начелник општине позива на расправу 

буџетске кориснике, предсједнике савјета мјесних 

заједница, представнике јавних предузећа, установа, 

удружења грађана, невладиних организација и све 

заинтересоване грађане и то на сљедећи начин: 

- оглашавањем позива у средствима јавног 

информисања, 

- истицањем позива на огласним таблама 

зграде општине и у мјесним заједницама, 

- објављивањем на интернет страници 

општине, 

- као и на друге одговарајуће начине. 

(2) Материјал се обавезно доставља у дово- 

љном броју примјерака: 

- мјесним канцеларијама, 

- шалтер сали општине Прњавор и 

- објављује на интернет страници општине. 

 

Члан 5. 

(1) Обавезни учесници у расправи су: наче- 

лник општине или лице које он овласти, обрађивач 

акта, модератор и записничар. 

(2) Начелник општине или лице које он овла- 

сти отвара расправу, по потреби одговара на питања 

и даје завршну ријеч. 

(3) Обрађивач излаже акт који је предмет 

расправе и појашњава појединости. 

(4) Модератор води расправу, даје ријеч 

учесницима, води рачуна о дужини излагања свих 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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учесника, као и одржавању реда на расправи, а у 

складу са планом и програмом. 

(5) О току расправе модератор води запи- 

сник који садржи основне податке о току расправе, 

датим приједлозима и мишљењима. 

(6) На основу записника са расправе моде- 

ратор, у кординацији са обрађивачем акта, сачињава 

извјештај. 

 

Члан 6. 

(1) Дужина излагања позваних учесника зави- 

си од питања о којем се води расправа, с тим да најви- 

ше може трајати десет минута. 

(2) Учесници расправе дужни су да посту- 

пају у складу са сљедећим правилима понашања: 

- да се понашају пристојно и достојанствено, 

 - да говоре када добију ријеч, 

- да не прекидају и ометају говорника. 

 

Члан 7. 

За одржавање расправе, као опрема, користи 

се пројектор којим се омогућава видео презентација 

материјала. 

 

Члан 8. 

(1) Након завршене расправе начелник 

доставља извјештај скупштини, заједно са прије- 

длогом општег акта. 

(2) Извјештај садржи: 

-  резултате јавне расправе,  

-  садржај приједлога, примједби и мишљења 

датих у јавној расправи, 

- образложење о разлозима због којих пре- 

длагач акта није прихватио  поједине приједлоге, 

примједбе и мишљења из јавне расправе. 

 

Члан 9. 

(1) Модератор у кординацији са обрађива- 

чем акта, у року од највише петнаест дана од усва- 

јања акта, даје јавности одговор у облику повратног 

писменог извјештаја. 

(2)  Повратни писмени извјештај садржи: 

- приједлоге изнесене у току расправе, 

- приједлоге које је скупштина усвојила, 

- приједлоге који нису прихваћени од стране 

предлагача, односно скупштине са разлозима, 

- као и друга питања за која предлагач сма- 

тра да су битна ради информисања јавности. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о процедури одржавања јавних ра- 

справа („Службени гласник општине Прњавор“, број 

23/14). 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-25/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 19. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), чланова 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и члана 6. став 1. Правилника 

о додјели једнократне новчане помоћи грађанима из 

буџета општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11), начелник 

општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању комисије за додјелу једнократне 

новчане помоћи 

 

1. У Комисију за додјелу једнократне но- 

вчане помоћи грађанима из буџета општине Прња- 

вор (у даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Љиљана Милишић, предсједник, 

2) Бесима Мујанић, члан, 

3) Дијана Баручић, члан. 

2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве 

за додјелу једнократне новчане помоћи и сачини 

приједлог за додјелу новчаних средстава, у складу са 

Правилником о додјели једнократне новчане помоћи 

грађанима из буџета општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-46/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 25. фебруар 2019. 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 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 (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 ре- 

зерве 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 

ТЕКВОН-ДО КЛУБУ „ПРЊАВОР“ из Прњавора, на 

име помоћи у стицању лиценце за тренера 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: 01/1-434-150/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 12. децембар 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 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 по- 

моћи 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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Мушиновић 

(Омера) Мирсаду, из Прњавора, на име трошкова 

учешћа на лицитацији за куповину градског грађе- 

винског земљишта за изградњу породичне куће, 

услед тешке материјалне ситуације, а у оквиру Про- 

јекта обнове и реконструкције стамбених јединица за 

расељена лица и избјеглице, који реализује Феде- 

рално министарство расељених особа и избјеглица 

Федерације БиХ. 

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: 01/1-532-363/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. децембар 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 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Малетић 

(Мико) Милошу, из Доњих Гаљиповаца, на име те- 

шке 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: 01/1-532-350/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 00750150 

– Oдјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се 

дозначити СПКД „Просвјета“ из Прњавора, на име 

трошкова организовања манифестације „IV Дјечији 

фолклорни сусрети“ . 

 

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: 01/1-431-8/18                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 14. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

50 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одсјек за јавне набавке, правна питања и 

прописе  у износу од 1.360,00 КМ.  

II 

Износ од 1.360,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.360,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 1.360,00 КМ (организациона јединица 

број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе). 

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 412700 – Расходи за стручне услуге, на 

којој недостају потребна средстава у наведеном 

износу.  
 

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: 01/1-401-374/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 18. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

51 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Симић (Здра- 
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вко) Љубиши, из Шибовске, 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: 01/1-532-284/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 20. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

52 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18)и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Остала буџетска потрошњау износу од 

1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487200 – Трансфер Министарству фина- 

нсија Републике Српске - „С љубављу храбрим 

срцима“у износу од1.000,00КМ (организациона 

јединица број 00750190 – Остала буџетска потро- 

шња. 

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 487200 – Трансфер Министарству фина- 

нсија Републике Српске - „С љубављу храбрим 

срцима“, са које ће се средства дозначити Министа- 

рству финансија на име донаторске вечери „С љуба- 

вљу храбрим срцима“ која се организује под 

покровитељством предсједника Републике Српске. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  

 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-154/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 21. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

53 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 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 области 

културе и осталим удружењима у износу од 

3.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

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 

дозначити Удружењу избјеглих, расељених и других 

лица „Останак“ ОО Прњавор, за реализацију 

програмских активности у четвртом кварталу 2018. 

године. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-157/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 28. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

54 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18),  
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Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одсјек за заједничке послове  у износу од 

1.170,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.170,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.170,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 1.170,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 412900 – Остали непоменути расходи, на 

име спонзорисања 64. Избора десет најбољих спо- 

ртиста Републике Српске. 

 

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: 01/1-401-385/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 28. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

55 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 33/17 и 

22/18), 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 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи 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 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Суботић 

Ковачевић Радмили кћи Теодора, из Друговића, 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: 01/1-532-375/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

56 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 250,00 КМ.  

 

II 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

250,00 КМ (организациона јединица број 00750150 

– Oдјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 СПКД „Просвјета“ из Прњавора, на име 

трошкова одласка на републички фестивал у Мрко- 

њић Град и хуманитарну манифестацију „С љубављу 

храбрим срцима“ у Бања Луку. 



5.3.2019.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 4                                 7 
 

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: 01/1-434-156/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

57 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Симић (Влајко) 

Драган, из Шибовске, на име тешке материјалне 

ситуације и 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: 01/1-532-374/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

58 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 33/17 и 

22/18), 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 помо- 

ћи у износу од 200,00 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Чајић 

(Хакија) Адмири, 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: 01/1-532-352/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

59 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
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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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Васић (Владо) 

Нинославу, из Горње Мравице, на име тешке мате- 

ријалне ситуације и 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: 01/1-532-334/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

60 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине 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 ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Анчић (Брацо) 

Слободану, из Прњавора, на име тешке материјалне 

ситуације и 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: 01/1-532-362/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

61 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 800,00 КМ.  

 

II 

Износ од 800,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 800,00 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Моравац (Вито) Љубици, из Околице, за набавку 

спортске опреме сину Николи, најперспективнијем 

џудисти у РС и БиХ у кадетској, јуниорској и 

сениорској категорији.   

 

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: 01/1-532-331/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

62 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једи- 

ница 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Канлић (Светислав) Дарки, из Ратковца, на име 

набавке слушног апарата. 

 

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: 01/1-532-345/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

63 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Личинар 

(Чедован) Кости, из Срповаца, на име трошкова 

мастер рада и даљег школовања. 

 

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: 01/1-532-375/17                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

64 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона је- 

диница број 00750150 – Oдјељење за локални  
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економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Даниловић 

(Живко) Душану, из Бабановаца, на име тешке 

материјалне ситуације. 
 

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: 01/1-532-51/18                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

65 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Пргоњић 

(Вељко) Дарки, из Шаринаца, 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: 01/1-532-109/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

66 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Мујанић 

(Џемал) Азри, 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: 01/1-532-155/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

67 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 

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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Шарић (Симо) 

Игору, из Прњавора, на име трошкова лијечења сина 

Вука. 

 

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: 01/1-532-180/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

68 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Косић (Урош) 

Златку, из Просјека, на име тешке материјалне ситу- 

ације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-183/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

69 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Јокић (Златко) 

Давиду, из Велике Илове, на име трошкова студи- 

рања. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  
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Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-185/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

70 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Пеулић (Тешо) 

Томиславу, из Присоја, на име трошкова санације 

прилазног пута. 

 

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: 01/1-532-257/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

71 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Косић 

(Веселко) Бранки, из Просјека, на име трошкова 

школовања дјеце. 

 

II 

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: 01/1-532-260/18                         НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

72 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

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 1.200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.200,00 КМ утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима национа- 

лних мањина у износу од 1.200,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 - Помоћ удружењима националних 

мањина, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Удружењу Пољака и пријатеља „BOLESLAVIEC“ 

Прњавор, за пројектну активност „Школе пољског 

језика“. 

 

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: 01/1-401-287/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

73 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 11. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2018. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 33/17 и 22/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Војводић 

(Бошко) Сави, 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: 01/1-532-277/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. децембар 2018. год.     Дарко Томаш, 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: 06-372-14/09 од 29.10.2009. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-53 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

Прњавору – ул. Трг српских бораца бр. 40. са сље- 

дећим подацима: 

Промјену лица овклашћеног за заступање: овлашће- 

но лице за заступање Заједнице за управљање згра- 

дом у Прњавору – ул. Трг српских бораца бр. 40 је 

Галић Драго, предсједник Управног одбора, самоста- 

лно и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање 

Заједнице, Козаревић Славољуба, предсједника 

Управног одбора Заједнице. 
 

Број: 06-372-14/09             Службено лице органа 
Датум: 26. фебруар 2019. 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: 06-372-27/09 од 29.10.2009. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-34 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 
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Прњавору – ул. Трг српских бораца бр. 16. Ламела 

„Д“, са сљедећим подацима: 
 

Промјену лица овклашћеног за заступање: овлашће- 

но лице за заступање Заједнице за управљање згра- 

дом у Прњавору – ул. Трг српских бораца бр. 16, 

ламела „Д“ је Дуртка Томислав, предсједник Ску-  

 

пштине, самостално и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање 

Заједнице, Вукелић Добривоја, предсједника Ску- 

пштине. 
 

Број: 06-372-27/09              Службено лице органа 

Датум: 5. март 2019. год.  Далибор Прерадовић, с.р
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