
 

 

 

 

 

  

 

   
 

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. јул 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 11            Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
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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), Наче- 

лник 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 228,00 КМ.  
 

II 

Износ од 228,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

228,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 228,00 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 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 Продановић 

(Војко) Брани, из Штрбаца, за одлазак дјетета на 

излет „Извођење школе у природи на Јахорини“.  
 

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: 01/1-532-168/19                            Начелник     

Датум: 8. мај 2019. године             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 1.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 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 Врховац (Ве- 

селин) Божидару, из Прњавора, на име трошкова 

студирања.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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: 01/1-532-169/19                             Начелник     

Датум: 8. мај 2019. године             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 дру- 

штвене дјелатности у износу од 470,00 КМ.  

 

II 

Износ од 470,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

470,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 470,00 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 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 Продановић 

(Михајло) Жељки, из Штрбаца, за одлазак двоје дје- 

це на излет „Извођење школе у природи на Јахо- 

рини“.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-171/19                            Начелник     

Датум: 10. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2019. годину («Службени гла- 

сник 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 дру- 

штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 300,00 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 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 Митрић (Миле- 

нко) Сањи, из Грабик Илове, на име тешке матер-и 

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: 01/1-532-119/19                             Начелник     

Датум: 10. мај 2019. године           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 дру- 

штвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог  



5.7.2019.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 11                                 3 
 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 

брити новчана средства Удружењу за заштиту ријека 

ријечних сливова и екстремних спортова „Дерава“ 

Прњавор, за генерални сервис опреме овог Удру- 

жења.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-47/19                               Начелник     

Датум: 10. мај 2019. године           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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 

су од 300,00 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 вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

Парохији Лишањска, за организацију славе села 

Млинци - масла.  

 

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: 01/1-434-63/19                               Начелник     

Датум: 10. мај 2019. године           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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 2.500,00 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 Јовичић 

(Раденко) Момчилу, из Дренове, за финансирање 

дијела трошкова изградње помоћног објекта за 

обављање пољопривредне дјелатности. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику општи-  
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не Прњавор». 
  

Број: 01/1-532-34/19                               Начелник     

Датум: 10. мај 2019. године           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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  
 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

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

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 300,00 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 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 Калаба Слобо- 

данки, из Велике Илове, 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: 01/1-532-175/19                            Начелник     

Датум: 14. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

239 
 

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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 

су 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, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити Меџлису Исламске заједнице Прњавор, на 

име трошкова организовања и припреме Бајрамске 

академије.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-401-130/19                             Начелник     

Датум: 14. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

240 
 

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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 2.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 - Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 
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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 Смиљанић (Ми- 

ливоје) Љубиши, из Доњих Штрбаца, 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: 01/1-532-176/19                            Начелник     

Датум: 14. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

241 
 

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), Наче- 

лник 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 850,00 КМ.  
 

II 

Износ од 850,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

850,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

850,00 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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, са које ће се 

одобрити новчана средства Друштву умјетника и 

пријатеља умјетности Прњавор, за трошкове авио- 

нске карте за једног представника овог удружења за 

одлазак на Међународни филмски фестивал на 

Криму, на коме ће представити филм везан за једну 

историју српског и руског народа.  

 

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: 01/1-434-66/19                              Начелник     

Датум: 15. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

242 
 

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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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 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 помо- 

ћи у износу од 400,00 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 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за  једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Милосавац (Владо) Даријо, из Доње Мравице, 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: 01/1-532-185/19                            Начелник     

Датум: 22. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

243 
 

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 («Службе- 
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ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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 помо- 

ћи у износу од 300,00 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 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 Васић (Миле- 

нко) Горану, из Прњавора, за трошкове одласка сина 

на екскурзију. 

 

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: 01/1-532-20/19                              Начелник     

Датум: 22. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 помо- 

ћи у износу од 400,00 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 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 Личинар (Вла- 

дислав) Виду, из Срповаца, 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: 01/1-532-186/19                            Начелник     

Датум: 27. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

245 
 

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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 3.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 3.500,00 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 ре- 

зерве 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 Вучић (Обрад) 

Недељку, из Доњих Вијачана, на име настале штете 

на воћњаку од тристо стабала, који је у цјелости 

уништен.  
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-59/19                              Начелник     

Датум: 27. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

246 
 

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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 1.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 

зерве 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 

Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прњавора, за на- 

бавку спортске опреме неопходне за функционисање 

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: 01/1-434-62/19                               Начелник     

Датум: 28. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 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 Тривалић (Ду- 

шко) Јовани, из Горње Илове, 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: 01/1-532-191/19                            Начелник     

Датум: 28. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

248 
 

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 («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник 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.  
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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). 

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 

Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прњавора, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу у 

Доњој Мравици. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
  

Број: 01/1-434-94/19                              Начелник     

Датум: 28. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 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 Јокић 

(Анђелко) Бранкици, из Прњавора, на име трошкова 

организовања и учешћа четири ученика на матема- 

тичком купу у Београду, који ће се одржати од 23.06 

до 29.06.2019. 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: 01/1-434-95/19                              Начелник     

Датум: 29. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене 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 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

2.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 - Oдјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 

брити новчана средства СПКД „Просвјета“ ОО Пр- 

њавор, за организовање Прве смотре ветерана фо- 

лкора „Фолклор не познаје границе“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења и биће објављен у «Службеном гласнику  
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општине Прњавор». 
  

Број: 01/1-434-80/19                               Начелник     

Датум: 29. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

251 
 

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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 600,00 КМ.  
 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

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 Пезер (Раде- 

нко) Јулијани, из Прњавора, на име трошкова лије- 

чења дјетета. 
 

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: 01/1-532-195/19                             Начелник     

Датум: 29. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 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 Кахрић (Ха- 

шим) Саими, 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: 01/1-532-199/19                            Начелник     

Датум: 30. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

253 
 

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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

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

ница број 00750150 - Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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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 Милинковић 

(Душан) Драгославу, из Горњи Смртића, 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: 01/1-532-197/19                             Начелник     

Датум: 29. мај 2019. године           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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 900,00 КМ.  

 

II 

Износ од 900,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

900,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима национа- 

лних мањина у износу од 900,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 – Oдјељење за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима националних 

мањина са које ће се одобрити новчана средства 

Удружењу пољака и пријатеља „BOLESLAVIEC“ Пр- 

њавор, за финансирање одласка чланова Удружења у 

Пољску на традиционалну „Балканску фешту“.  

 

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: 01/1-434-100/19                             Начелник     

Датум: 29. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

255 
 

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 бу- 

џета 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 једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 3.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве 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 

Општинском фудбалском савезу Прњавор, на име 

одржавања спортских активности у селу Отпочи- 

ваљка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-92/19                              Начелник     

Датум: 31. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

256 
 

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 бу- 

џета општине Прњавор за 2019. годину («Службени 

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

општине доноси сљедећ 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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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 Прњавор), 

• 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 Министа-  
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Лечковић Нади 

и Драгољубу, из Србца, на име лијечења сина Љуби- 

ше који је оболио од Мултипле склерозе и који је 

смјештен у болницу у Минхен. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-198/19                            Начелник     

Датум: 31. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

257 
 

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), Наче- 

лник 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 Територијална 

ватрогасна јединица Прњавор у укупном износ од 

4.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511300 - Набавка опреме у износу од 

4.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 – Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор),  

• на конто 516100 – Издаци за залихе ситног инве- 

нтара, ауто-гума, одјеће и обуће и сл. у износу од 

4.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 – Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   
    

Број: 01/1-401-92/19                              Начелник     

Датум: 3. април 2019. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

258 
 

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 („Службе- 

ни 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 између организационе јединице Остала буџетска 

потриошња и буџетског корисника ЈУ Центар за ку- 

лтуру Прњавор у укупном износу од 10.300,00 КМ. 

 

II 

Износ од 10.300,00 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 10.300,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750190 – Остала буџе- 

тска потрошња), 

• на конто 412700 – Расходи поводом манифеста- 

ција за празничне дане општине у износу од 

10.300,00 КМ  (буџетски корисник број 08180011 

– ЈУ Центар за културу 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: 01/1-401-114/19                            Начелник     

Датум: 24. април 2019. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

259 
 

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 („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 

општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за заје- 

дничке послове Прњавор 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 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и траснпо- 

ртних услуга у износу од 2.000,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750240 - Одсјек за заједни- 

чке послове),  

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 –Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   
    

Број: 01/1-401-117/19                             Начелник     

Датум: 25. април 2019. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

260 
 

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 („Службе- 

ни 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 

борачко-онвалидску и цивилну заштиту у укупном 

износу од 13.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 13.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 - Средства за санацију штета од 

елементарних непогода у износу од 13.000,00 КМ  

(организациона јединица број 00750180 – Одјеље- 

ње за борачко-инвалидску и цивилну заштиту),  

• на конто 415200 - Капитални грантови – реализа- 

ција УНДП пројекта “Програм за опоравак од 

поплава-стамбено збрињавање“ у износу од 

13.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750180 – Одјељење за за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 

цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 

закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

    

Број: 01/1-401-121/19                              Начелник     

Датум: 8. мај 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

261 
 

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 („Службе- 

ни 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 

и између организационих јединица Остала буџетска 

потрошња и Одјељења за локални економски развој 

и друштвене дјелатности у укупном износу од  

17.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 17.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Средства за стипендије учени- 

ка и студената у износу од 10.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти),  

• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 5. 

мил. КМ у износу од 7.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750190 – Остала буџетска 

потрошња),  

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

17.000,00 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 реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

     

Број: 01/1-401-129/19                              Начелник     

Датум: 21. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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262 
 

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 („Службе- 

ни 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 Територијална 

ватрогасна јединица Прњавор у укупном износу од 

3.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511400 – Инвестиционо одржавање опре- 

ме у износу од 3.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750125 – Територијална ватрогасна 

јединица Прњавор),  

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање у 

износу од 3.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750125 – Територијална ватрогасна једи- 

ница 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: 01/1-401-140/19                             Начелник     

Датум: 21. мај 2019. године           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 („Службе- 

ни 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 између организационе јединице Одјељење за 

просторно уређење и Одсјека за заједничке послове у 

укупном износу од 1.300,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Израда регулационих и урба-  

нистичких планова, пројеката, програма и студија  

у износу од 1.300,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

1.300,00 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

    

Број: 01/1-401-143/19                            Начелник     

Датум: 30. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

264 
 

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 између организационе јединице Остала буџетска 

потриошња и Кабинета начелника 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 413300 – Камата на кредит од 7. мил КМ 

у износу од 4.000,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750190 – Остала буџетска потрошња), 

• на конто 412900 – Расходи по основу организа- 

ције, пријема, манифестација и остали расходи у 

износу од 4.000,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750120 – Кабинет начелника). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
   

Број: 01/1-401-153/19                            Начелник     

Датум: 11. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

265 
 

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 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 

ни 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 Одсјек за јавне 

набавке, правна питања и прописе у укупном износу 

од 32.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од  32.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 513100 – Издаци за прибављање земљи- 

шта (потпуна експропријација) у износу од 

32.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна пита- 

ња и прописе),  

• на конто 419100 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у износу 

од 32.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе). 

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: 01/1-401-161/19                             Начелник     

Датум: 17. јун 2019. године           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 („Службе- 

ни 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 између организационе јединице Остала буџетска 

потриошња и Одсјека за заједничке послове 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 413300 – Камата на кредит од 7. мил КМ 

у износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750190 – Остала буџетска потрошња), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-163/19                            Начелник     

Датум: 18. јун 2019. године           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 („Службе- 

ни 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 

и између организационих јединица Остала буџетска 

потрошња и Одјељења за локални економски развој 

и друштвене дјелатности у укупном износу од  

4.682,71 КМ. 

 

II 

Износ од 4.682,71 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Реализација пројекта „Промо- 

ција едукативних садржаја о националним мањи- 

нама у основношколском образовању“ у износу 

од 3.982,71 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности),  

• са конта 416100 – Мјере за побољшање демо- 

графске ситуације (вантјелесна оплодња) у изно- 

су од 500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности),  

• са конта 416100 – Средства за стипендије уче- 

ника и студената у износу од 200,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјелатно- 

сти),  

• на конто 415200 – Средства за имплементацију и 

суфинансирање пројеката предвиђених Стра- 

тегијом развоја општине Прњавор 2012-2020. 

године у износу од 4.682,71 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
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тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
      

Број: 01/1-401-167/19                             Начелник     

Датум: 24. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

268 
 

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 („Службе- 

ни 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 Одсјек за јавне 

набавке, правна питања и прописе у укупном износу 

од 13.500,00 КМ. 

 

II 

Износ од 13.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 513100 – Издаци за прибављање земљи- 

шта (потпуна експропријација) у износу од 

13.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна пита- 

ња и прописе),  

• на конто 419100 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у износу 

од 13.500,00 КМ ( организациона јединица број 

00750241 - Одсјек за јавне набавке, правна питања 

и прописе). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
     

Број: 01/1-401-168/19                             Начелник     

Датум: 26. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

269 
 

На основу члана 3. Одлуке о радном времену 

у угоститељским, трговинским, занатским, услу- 

жним и другим објектима на подручју општине 

Прњавор /Пречишћени текст/ („Службени гласник 

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

Закона о трговини („Службени гласник Републике 

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

и 88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 15/17, 12/18), д о н о с и м 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 У периоду од 22.06.2019. године до 30.09. 

2019. године, трговачке радње које се баве продајом 

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

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

часова. 

 

II 

 Овај Закључак доносим на захтјев посло- 

вних субјеката који обављају наведену дјелатност на 

подручју општине Прњавор и указане потребе за 

радом истих, у циљу задовољења потреба грађана у 

вријеме трајања љетне сезоне.  

 

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-166/19                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и чланова 67. и 88 став 1. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), начелник општине 

доноси сљедеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор најуређенијег 

дворишта  на подручју општине Прњавор 

 

1. У Комисију за избор најуређенијег двори- 

шта на подручју општине Прњавор именује се: 

1) Урош Шушак, предсједник, 

2) Сандра Лекић, члан, 

3) Зорица Сувајац, члан, 

4) Борка Видић, члан, 

5) Вук Милинчић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор најуређенијег 

дворишта на подручју општине Прњавор је да 

распише Јавни позив за избор најуређенијег двори- 

шта, размотри пријаве по Јавном позиву, изађе на 

терен и обиђе пријављене локације, те утврди 

коначан приједлог и то у четири категорије: нају- 

ређеније двориште стамбено-породичног објекта, 

најуређеније двориште заједнице етажних власника, 

науређеније двориште предшколског или школског 

објекта и најуређенији балкон, тераса или лођа 

стамбеног објекта (индивидуалног или колективног 

становања), у року од 15 дана од дана затварања 

Јавног позива. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Брoj: 01/1-014-168/19                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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