
 

 

 

 

 

  

 

   
 

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   

 

19. август 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 14            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 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 67. и 88. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18), а у вези са чланом 7. став 2. Уредбе о 

условима и начину плаћања готовим новцем („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 86/12 и 

10/14) Начелник општине д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о благајничком максимуму Општинске управе 

општине Прњавор 
 

Члан 1. 

У благајни Општинске управе општине Пр- 

њавор може се држати готов новац до износа од 

5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Готов новац у смислу члана 1. ове Одлуке, 

чине новчанице конвертибилних марака и кованице 

конвертибилних марака и пфенинга. 
 

Члан 3. 

 Готовим новцем могу се вршити плаћања за 

намјене предвиђене у члану 3. Уредбе о условима и 

начину плаћања готовим новцем. 
   

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о благајничком максимуму Општи- 

нских органа управе, број: 01/1-022-173/14 од 09.12. 

2014. године. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-105/19                            Начелник     

Датум: 25. јул 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 409,50 КМ.  

 
II 

Износ од 409,50 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

409,50 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 409,50 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 487900 - Помоћ основним школа- 

ма, са које ће се одобрити новчана помоћ ЈУ 

Основна школа „Бранко Ћопић“, из Прњавора за 

плаћање рачуна предузећу ЕXPRES TRANS DOO 

Прњавор, у вези превоза наших ученика у Бања 

Луку на снимање дјечијег квиза „Научи се човјече“. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-129/19                          Начелник     

Датум: 3. јул 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 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 

Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прњавора, за 

организовање меморијалног турнира у малом фу- 

дбалу у Кулашима и Вијачанима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-434-131/19                          Начелник     

Датум: 3. јул 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 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског наслијеђа), 

која ће се одобрити Меџлису Исламске заједнице 

Прњавор, за реализацију планираних активности на 

подручју бањалучког муфтијства.  

 

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: 01/1-434-134/19                          Начелник     

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

334 
 

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  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прња- 

вора, за организовање меморијалног турнира у 

малом фудбалу у Црквеној. 

 

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: 01/1-434-135/19                          Начелник     

Датум: 8. јул 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 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

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

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, 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 

организовање меморијалног турнира у малом фу- 

дбалу у Гусак-Гајевима. 

 

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: 01/1-434-136/19                            Начелник     

Датум: 10. јул 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 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 (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, 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 

организовање меморијалног турнира у малом фудба- 

лу у Хрваћанима, Дренови и Насеобини Лишњи. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

  
Број: 01/1-434-139/19                           Начелник     

Датум: 10. јул 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 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

Парохији Лишањска, за организовање традициона- 

лног Петровданског сабора. 

 
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: 01/1-434-140/19                            Начелник     

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

338 
 

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 4.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране 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 

црквеној општини у Гаљиповцима, за изгрању 

парохијског дома у Гаљиповцима – измирење дуга за 

фасадни материјал према предузећу „Еуроспектар“ 

д.о.о Горњи Штрпци. 

 

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: 01/1-434-21/19                              Начелник     

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

339 
 

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  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прња- 

вора, за организовање меморијалног турнира у 

малом фудбалу у Доњим Вијачанима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-434-142/19                           Начелник     

Датум: 12. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

340 
 

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 4.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 4.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска, за 

одржавање меморијалног турнира у великом фудба- 

лу „Драгиша Ђукић-Гишо“. 

 

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: 01/1-434-137/19                           Начелник     

Датум: 12. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

341 
 

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 415200 – Средства за подстицај и 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прња- 

вора, за организовање меморијалног турнира у 

малом фудбалу у Доњим Смртићима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

Број: 01/1-434-132/19                            Начелник     

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

342 
 

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), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона 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 Краљ 

(Здравко) Мили, из Прњавора, на име тешке матери- 

јалне ситуације. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-218/19                           Начелник     

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

343 

 

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 борачко-инвалидску и циви- 

лну заштиту у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

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 – Борачка организација 

општине Прњавор, са које ће се одобрити новчана 

средства Борачкој организацији општине Прњавор, 

на име одржавања меморијалног турнира у малом 

фудбалу у Великој Илови. 

 

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: 01/1-401-184/19                           Начелник     

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

344 
 

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 3.000,00 КМ.  

 

I 

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 – Помоћ вјерским заједницама  
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(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 3.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског наслијеђа) 

са које ће се одобрити новчана средства Српској 

Православној црквеној општини у Великој Илови, за 

организовање традиционалне манифестације „Дани 

Иловчана 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: 01/1-434-143/19                           Начелник     

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

345 

 

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 9.945,00 КМ.  
 

II 

Износ од 9.945,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

9.945,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 9.945,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„Љубић“ из Прњавора, за финансирање дијела 

трошкова израде (50% укупног износа) главног 

пројекта фудбалског стадиона „Фифа Гол“. Одо- 

брена средства ФК „Љубић“ ће уплатити предузећу 

„Пројект“ АД Бања Лука по предрачуну бр. 18/19 од 

10.07.2019. 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: 01/1-434-148/19                           Начелник     

Датум: 18. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

346 
 

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 једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Мајкић (Миланко) Миломиру, из Бабановаца, 

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: 01/1-532-223/19                            Начелник     

Датум: 18. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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347 
 

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 борачко-инвалидску и циви- 

лну заштиту у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

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 – Борачка организација општине 

Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 

Борачкој организацији општине Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у шаху и малом 

фудбалу у Горњој 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: 01/1-434-146/19                            Начелник     

Датум: 18. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

348 
 

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 1.500,00 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 (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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прња- 

вора, за организовање меморијалног турнира у 

малом фудбалу у Вршанима, Кремни и Поточанима. 
 

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: 01/1-434-149/19                           Начелник     

Датум: 23. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

349 

 

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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.500,00 КМ (организациона јединица 
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број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ вјерским заје- 

дницама (Заштита културно-историјског наслијеђа) 

са које ће се одобрити новчана средства Српској 

Православној црквеној општини у Палачковцима, за 

организовање манифестације „Дан Палачковаца“.   
 

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: 01/1-434-126/19                           Начелник     

Датум: 23. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

350 
 

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 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

одобрити Меџлису Исламске заједнице Прњавор, за 

организовање Културно - вјерске манифестације 

„Довиште-Мравица 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: 01/1-434-150/19                            Начелник     

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

351 
 

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 

помоћи у износу од 1.000,00 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, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Ћорић (Даница) Драгани, из Доњих Гаљиповаца, на 

име трошкова студирања и 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: 01/1-532-222/19                            Начелник     

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

352 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине  
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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 1.895,40 КМ.  

 

II 

Износ од 1.895,40 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.895,40 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.895,40 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Карате клубу „Бијели лавови“ из Прњавора, 

за набавку спортске опреме (тренерки) за потребе 

овог клуба по рачуну Технопласта д.о.о Прњавор, 

број 9-484 од 16.07.2019. 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: 01/1-434-151/19                           Начелник     

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

353 

 

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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 

пном износу од  15.000,00 КМ 

 

II 

Износ од 15.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412800 –Зимско одржавање локалних 

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

15.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције),  

• на конто 412800 – Трошкови одржавања јавне 

расвјете (у граду и мјесним заједницама) износу 

од 15.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 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: 01/1-401-170/19                           Начелник     

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

354 

 

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 сре- 

дстава између организационе јединице Остала 

буџетска потриошња и буџетског корисника ЈУ 

Центар за културу 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 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

5. мил КМ у износу од 2.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750190 – Остала 

буџетска потрошња), 

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 

Центра за културу  у износу од 2.000,00 КМ  

(буџетски корисник број 08180011 – ЈУ Центар 

за културу Прњавор). 

 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. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
   

Број: 01/1-401-16/19                              Начелник     

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

355 
 

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 

стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 

пном износу од 17.400,00 КМ 

 

II 

Износ од 17.400,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 - Геодетске и остале стручне 

услуге у износу од 2.000,00 КМ  (организациона 

јединица број 00750170 – Одјељење за стамбе- 

но-комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 412800 - Трошкови чишћења улица 

тротоара и зелених површина са одвозом при- 

купљеног отпада и ванредни комунални посло- 

ви по наруџби у износу од 5.000,00 КМ  (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 412800 - Зимско одржавање локалних 

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

од 5.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције),  

• са конта 412500 - Трошкови ископа, чишћења 

канала и других земљаних радова у износу од 

1.400,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције),  

• са конта 412500 - Трошкови саобраћајне сигна- 

лизације у износу од 1.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• са конта 415200 - Капитални грантови у земљи 

у износу од 3.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено- 

комуналне послове и инвестиције),  

• на конто 412800 - Трошкови одржавања јавне 

расвјете (у граду и мјесним заједницама) износу 

од 2.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• на конто 412500 - Трошкови санације ударних 

рупа у износу од 12.400,00 КМ (организациона 

јединица број00750170 – Одјељење за стамбе- 

но-комуналне послове и инвестиције), 

• на конто 412800 – Остали комунални послови 

по наруџби уизносу од 3.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реало- кацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

       

Број: 01/1-401-189/19                            Начелник     

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

356 
 

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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности и између организационих јединица Остала 

буџетска потрошња и Одјељења за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности у укупном 

износу од  7.600,00 КМ. 

 

II 

Износ од 7.600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 - Мјере за побољшање демогра- 

фске ситуације (вантјелесна оплодња) у износу 

од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности),  

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

мил. у износу од 3.600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750190 – Остала буџетска потро- 

шња),  

• на конто 415200 - Средства за имплементацију и 

суфинансирање пројеката предвиђених Страте- 

гијом развоја општине Прњавор 2012-2020. 

године у износу од 7.600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 
 



12                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 14                                 19.8.2019. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
     

Број: 01/1-401-190/19                            Начелник     

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

357 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор доноси  

 

ПРАВИЛНИК  

о измјени и допуни Правилника о награђивању 

ученика основних и средњих школа 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о награђивању ученика осно- 

вних и средњих школа („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 11/18 и 14/18), у члану 4. став 1. 

мијења се и гласи: 

„ (1) ученици генерације и вуковци 

1. Ученик генерације основне школе - 150,00 КМ,  

2. Ученик вуковац у основној школи - 100,00 КМ, 

3. Ученик генерације средње школе у трогоди- 

шњем трајању - 170,00 КМ, 

4. Ученик генерације средње школе у четворого- 

дишњем трајању - 200,00 КМ, 

5. Ученик вуковац у средњој школи - 150,00 КМ. 

 

Члан 2.  

 У члану 5. став (3) мијења се и гласи: „Награ- 

да за ученика генерације биће додијељена за укупно 

13 ученика (осам ученика основне школе, три учени- 

ка средње школе и два ученика музичке школе).“  

 

Члан 3.  

 Овај правилник ступа на снагу даном доно- 

шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-104/19                            Начелник     

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

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

358 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

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

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 
О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне посло- 

ве Општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-9/10 од 23.12.2010. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-67 

упис оснивања Заједница за управљање зградом 

Прњавор, улица Вида Њежића 24. улаз 1. у Прња- 

вору, са сљедећим подацима: 

Промјену лица овклашћеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом Прњавор, у улици Вида Њежића  24. 

улаз 1. у Прњавору је Медар Душко, предсједник 

Скупштине заједнице, самостално и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање 

Заједнице, Стјепановић Борислава предсједника 

Скупштине заједнице. 

 
Број: 06-372-9/10                  Службено лице органа 

Датум: 8. август 2019. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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