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шифра Јавних прихода 722521 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

не Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор“, 

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

 

ПРАВИЛНИК  

о додјели једнократне новчане помоћи за 

суфинансирање трошкова асистиране репродукције - 

вантјелесне оплодње 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се услови и по- 

ступак за додјелу једнократне новчане помоћи за 

суфинансирање трошкова једне процедуре асистира- 

не репродукције - вантјелесне оплодње. 

 

Члан 2. 

(1) Средства за једнократну новчану помоћ 

за вантјелесну оплодњу обезбијеђена су у буџету 

општине Прњавор, при Одјељењу за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности на буџетској 

позицији 416100 – Мјере за побољшање демографске 

ситуације (вантјелесна оплодња и сл.). 

(2) Општина Прњавор ће суфинансирати 

трошкове једне процедуре асистиране репродукције 

– вантјелесне оплодње у максималном износу од 

2.500,00 КМ. 

 

Члан 3. 

(1) Право на додјелу једнократне новчане по- 

моћи из члана 2. може остварити жена која: 

- на дан подношења захтјева није старија од 

42 године, 

- има пребивалиште на подручју општине 

Прњавор најкраће двије године прије подношења за- 

хтјева, 

- да јој је у вези са планирањем породице, 

признато право на три процедуре асистиране репро- 

дукције – вантјелесне оплодње на терет Фонда здра-  

вственог осигурања Републике Српске. 

(2) Комисија може, у изузетним случаје- 

вима, предложити исплату дијела средстава при- 

ликом првог, другог и трећег покушаја вантјелесне 

оплодње, за плаћање трошкова које не одобрава Фо- 

нд здравственог осигурања Републике Српске (путни 

трошкови и слично).  

 

Члан 4. 

(1) У оправданим случајевима, општина Пр- 

њавор ће додијелити једнократну новчану помоћ за 

једну процедуру вантјелесне оплодње која се обавља 

у иностранству а за коју Фонд здравственог осигу- 

рања Републике Српске не признаје трошкове.  

(2) У случају из става (1) овог члана, Општи- 

на ће признати трошкове у висини од 30% цијене 

коштања једне процедуре асистиране репродукције – 

вантјелесне оплодње, (по цјеновнику који примје- 

њује Фонд здравственог осигурања Републике Ср- 

пске). 

 

Члан 5. 

 Захтјев за додјелу средстава за финансирање 

једне процедуре вантјелесне оплодње подноси се 

начелнику општине на прописаном обрасцу. Уз 

захтјев се прилаже сљедећа документација: 

- увјерење о пребивалишту, 

- рјешење Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске којим су признате три процедуре 

вантјелесне оплодње, 

- медицински налази (не старији од 6 мје- 

сеци) којим се доказује оправдана потреба за вантје- 

лесном оплодњом,  

- медицинска документација о претходно 

проведеним процедурама вантјелесне оплодње, 

- фотокопија личне карте и 

- фотокопија текућег рачуна. 

 
Члан 6.  

(1) Захтјев са потребном документацијом из 

претходног члана овог правилника разматра Коми- 

сија за додјелу једнократне помоћи за обављање 

асистиране репродукције - вантјелесне оплодње коју 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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именује начелник општине и која ће се састајати у 

складу са указаним потребама. 

(2) Комисија има три члана, од којих су два 

из реда службеника Општинске управе а један члан 

је доктор медицине са завршеном одговарајућом 

специјализацијом. 

 

Члан 7.  

(1) На приједлог Комисије, одлуку о исплати 

новчаних средстава доноси начелник општине у 

форми закључка.  

(2) Приликом одлучивања о висини распо- 

дјеле средстава посебно ће се водити рачуна о тре- 

нутној расположивости средстава у буџету општине. 

 

Члан 8. 

Подносилац, чији је захтјев позитивно рије-

шен, дужан је доставити извјештај и доказе о на- 

мјенском утрошку средстава, а по завршетку проце- 

дуре асистиране репродукције – вантјелесне опло- 

дње. У супротном, обавезује се да добијена средства 

врати на рачун општине. 

 

Члан 9. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-26/19                             Начелник 

Датум: 5. март 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

инспекцијске послове у укупном износу од 5.000,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге 

(извршење рјешења, мониторинг загађујућих ма- 

терија у животној средини) у износу од 5.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750220 – 

Одјељење за инспекцијске послове),  

• на конто 412700 – Програм превентивне здра- 

вствене заштите становништва у износу од 

5.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750220 – Одјељење за инспекцијске послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   
    

Број: 01/1-401-13/19                           Начелник 

Датум: 24. јануар 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Средства за имплементацију и 

суфинансирање пројеката предвиђених стратеги- 

јом развоја општине Прњавор 2012-2020. године 

у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности),  

• на конто 415200 – Акциони план за имплемента- 

цију стратегије за инклузију рома у износу од 

2.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности), 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-33/19                         Начелник 

Датум: 13. 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
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I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 

„Наша Радост“ Прњавор у укупном износу од 

4.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 4.000,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ 

Прњавор),  

• на конто 411300 – Расходи за накнаде плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата у износу од 

4.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 – 

ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-82/19                            Начелник 

Датум: 18. март 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

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 средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор у укупном износу од 

227,70 КМ. 

 

II 

Износ од 227,70 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412300 – Расходи за режијски материјал 

у износу од 227,70 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 227,70 КМ 

(буџетски корисник број 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио  

овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     
 

Број: 01/1-401-76/19                            Начелник 

Датум: 18. март 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Остала буџетска 

потриошња у укупном износу од 13.700,00 КМ. 
 

II 

Износ од 13.700,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

7.000.000,00 КМ у износу од 13.700,00 КМ 

(организациона јединица број 00750190 – Остала 

буџетска потрошња), 

• на конто 413700 – Трошкови интеркаларне 

камате на примљени зајам од 7.000.000,00 КМ у 

износу од 1.200,00 КМ (организациона јединица 

број 00750190 – Остала буџетска потрошња), 

• на конто 631300 – Издаци по основу аванса у 

износу од 12.500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750190 – Остала буџетска потрошња). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним  позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-401-87/19                            Начелник 

Датум: 28. март 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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста-  
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ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатности у 

укупном износу од 6.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 6.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Средства за стипендије ученика 

и студената у износу од 6.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности),  

• на конто 415200 – Реализација пројекта „Промо- 

ција едукативних садржаја о националним 

мањинама у основношколском образовању“ у 

износу од 6.000,00 КМ (организациона јединица 

број00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности), 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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: 01/1-401-91/19                           Начелник 

Датум: 29. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 685,00 КМ.  

 

II 

Износ од 685,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

685,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 685,00 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 на захтјев ЈУ Гимназија Прњавор 

одобрити новчана помоћ Гојковић Анастасији, из 

Прњавора, на име уплате партиципације за учешће 

на зимском семинару из биологије у Истраживачкој 

станици Петница. Девизна уплата партиципације ће 

се извршити на рачун Истраживачке станице 

Петница према инструкцији за плаћање. 

 

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: 01/1-431-2/19                             Начелник 

Датум: 1. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Продановић (Драго) Јелени, из Горњих Штрбаца, на 

име трошкова студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

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

Прњавор».  

 
Број: 01/1-532-87/19                            Начелник 

Датум: 1. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 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 – Финансирање Црвеног крста 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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Финансирање Црвеног 

крста, са које ће се средства одобрити ОО Црвеног 

крста Прњавор, на име организовања акције До- 

бровољног даривања крви са пунољетним ученицима 

Средње школе и Гимназије. 

 

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: 01/1-434-36/19                           Начелник 

Датум: 1. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Блатешић (Љубиша) Жељки, из Кремне, на име 

трошкова лијечења и студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-102/19                          Начелник 

Датум: 1. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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), 
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• 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 Тубоњић 

(Милорад) Младену, из Горњих Штрбаца, на име 

трошкова лијечења. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-99/19                          Начелник 

Датум: 4. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 750,00 КМ.  
 

II 

Износ од 750,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

750,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 750,00 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 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Спортском савезу општине Прњавор, за 

организовање манифестације „Избор најбољег спо- 

ртисте општине Прњавор за 2018. годину“. 
 

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: 01/1-434-39/19                           Начелник 

Датум: 4. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Јавна установа Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор у износу од 338,80 КМ.  

 

II 

Износ од 338,80 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

338,80 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање у 

износу од 338,80 КМ (организациона јединица 

број 08150027 – Јавна установа Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор). 

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 

Јавној установи Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор на позицији 412500 – Расходи за 

текуће одржавање, за набавку водоотпорних сија- 

лица по предрачуну СТР „Екстраплус“ Прњавор број 

1-7/2019. 

 

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: 01/1-401-59/19                           Начелник 

Датум: 7. март 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 9. Одлуке o извршењу 
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буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 1.800,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.800,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за студентске 

награде-посебни резултати током школовања у 

износу од 1.800,00 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 Ми- 

нистарства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 416100 – Средства за студентске 

награде-посебни резултати током школовања, са које 

ће се одобрити помоћ за путовање у Праг за шест 

најбољих студената са подручја општине Прњавор, и 

то: Душанић Марини, Јањић Милијани, Ђурић 

Јелени, Спасојевић Мирјани, Прерадовић Слађани и 

Шестић Татјани.  

 

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: 01/1-401-60/19                           Начелник 

Датум: 11. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 2.022,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.022,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.022,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за студентске 

награде-посебни резултати током школовања у 

износу од 2.022,00 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 студентске 

награде-посебни резултати током школовања, са које 

ће се одобрити новчана средства за трошкове 

превоза студената у Праг по рачуну Унис Турса, 

број 220/19. 

 

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: 01/1-401-74/19                           Начелник 

Датум: 11. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 2.570,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.570,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.570,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.570,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Врачевић (Драгољуб) Саши, из Прњавора, за купо- 

вину флауте за кћерку Лану, ученицу другог разреда 

Средње музичке школе „Константин Бабић“ 

Прњавор. Средства ће се уплатити на жиро-рачун 

„Промет техно“ д.о.о. Бихаћ, по рачуну број IRA-

09026 од 26.02.2019.г. 

 

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: 01/1-532-48/19                            Начелник 

Датум: 12. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Гимназија Прњавор у изно- 

су од 5.130,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.130,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.130,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 4.800,00 КМ 

(организациона јединица број 08150026 – Јавна 

установа Гимназија Прњавор), и 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 330,00 КМ (организациона јединица 

број 08150026 – Јавна установа Гимназија 

Прњавор). 

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 

Јавној установи Гимназија Прњавор на позицији 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних услу- 

га, за превоз ученика и професора у Болеславец - 

Пољска и на позицији 412700 – Расходи за стручне 

услуге, за путно здравствено осигурање ученика и 

професора.  
 

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: 01/1-434-41/19                           Начелник 

Датум: 15. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Новковић (Мирко) Ђорђу, из Прњавора, на име 

трошкова студирања. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-128/19                       Начелник 

Датум: 19. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Музичка школа „Конста- 

нтин Бабић“ Прњавор 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 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 08400005 – Јавна установа Музичка школа 

„Константин Бабић“ Прњавор).  

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 Јавној установи Музичка школа „Константин 

Бабић“ Прњавор на позицији 412900 – Остали непо- 

менути расходи, за организацију концерта поводом 

Дана општине Прњавор.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор».  

 

Број: 01/1-431-3/19                             Начелник 

Датум: 19. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима наци- 

оналних мањина у износу од 600,00 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 средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима наци- 

оналних мањиња са које ће се одобрити новчана 

средства Удружењу украјинаца „Златни Клас“ Прња- 

вор, за финансирање трошкова припреме и презе- 

нтације кухиње националних мањина на Региона- 

лном сајму привреде у Прњавору. 

 

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: 01/1-434-45/19                          Начелник 

Датум: 19. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 600,00 КМ (организациона 

јединица 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 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Одбојкашком клубу „Укрина“ Прњавор, за органи- 

зацију турнира поводом Дана Општине. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-434-48/19                           Начелник 

Датум: 26. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 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 Савковић 

(Војко) Сњежани, из Кремне, на име трошкова шко- 

ловања дјеце. 
 

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: 01/1-532-125/19                        Начелник 

Датум: 26. март 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 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

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 помо- 

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

ница број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Захировић (Исмет) Јасмину, из Долина, 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: 01/1-532-105/19                        Начелник 

Датум: 27. март 2019. год.             Дарко Томаш, с.р. 
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