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На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Зако- 
на о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, брoj 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), начелник 
општине Прњавор, д о н о с и  

 
ПРАВИЛНИК  

о додјели подстицаја за запошљавање повећањем 
производних капацитета предузећа регистрованих на 

подручју општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се критеријуми, 
начин и поступак додјеле подстицаја за набавку 
машина и опреме у укупном износу од 60.000,00 КМ, 
од чега износ од 30.000,00 КМ издваја Општина 
Прњавор, а износ од 30.000,00 КМ је обезбијеђен у 
оквиру Пројекта опћинског, околишног и економског 
управљања (МЕГ), који финансира Влада Швајца- 
рске, а имплементира Развојни програм Уједињених 
нацијау Босни и Херцеговини (УНДП БиХ). 
 

Члан 2. 
(1) Подстицајна средства су намијењена за 

набавку машина и опреме привредним субјектима 
регистрованим на подручју општине Прњавор који 
се обавежу да запосле најмање једног радника са 
евиденције Завода за запошљавање - Биро Прњавор, 
по основу Уговора о раду који не може бити скло- 
пљен на период краћи од дванаест мјесеци. 

(2) Подстицајна средства ће се додијелити за 
најмање четири привредна субјекта у максималном 
износу средстава од 15.000,00 КМ по апликанту. 

(3) Подстицајним средствима ће се фина- 
нсирати само прихватљиви трошкови (фактурна ври- 
једност, трошкови допреме, монтаже и царине код 
увоза и др), у вези са набавком нове (некориштене) 
опреме, и машина. 
 (4) Неприхватљиви трошкови су: 

 а) кредити, дугови, камате везани за набавку 
машина и опреме, 
 б) банковни трошкови везани за набавку 
машина и опреме, 
 в) набавка путничких возила, 
 г) изнајмљивање машина и опреме, 
 д) трошкови настали прије потписивања 
Уговора о коришћењу подстицајних средстава, 
 ђ) сви остали трошкови који нису наведени 
као прихватљиви.  
 

Члан 3. 
У случају да запослени радник једнострано 

раскине уговор о раду, или уколико не задовољи 
потребе послодавца, послодавац је обавезан да у ро- 
ку од 15 дана од раскида Уговора са радником, 
попуни његово мјесто новим радником. Такође, о 
свим промјенама које су настале у имплементацији 
пројекта, послодавац је дужан да обавијести општи- 
ну у року од 7 дана од дана настале промјене. 
 

Члан 4. 
(1) Право на пријаву за додјелу подстицаја 

имају привредни субјекти који задовоље сљедеће 
обавезне услове: 
 а) привредни субјект има сједиште или реги- 
стровану пословну јединицу на подручју општине 
Прњавор, 
 б) привредни субјект нема приспјелих а не- 
измирених дуговања по основу пореза и доприноса, 
 в) привредни субјект из производне и услу- 
жне дјелатности, осим трговине, угоститељства и 
области игара на срећу, 
 г) привредни субјект није негативно посло- 
вао у претходној години, 
 д) привредни субјект кроз предложени про- 
јекат мора осигурати запошљавање најмање једног 
радника са Бироа за запошљавање општине Прња- 
вор. 
 

 Члан 5. 
 Да би Пријава била разматрана мора садржа- 
вати: 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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 а) Пријавни образац у задатом формату, 
 б) Буџет пројектног приједлога у задатом 
формату, 
 в) Предрачун о набавци машине и опреме, 
 г) Обавезну документацију која је дефини- 
сана у члану 6. овог Правилника. 
 

 Члан 6. 
(1) Уз пријаву на Јавни позив потребно је 

приложити сљедећу обавезну документацију: 
 а) овјерену копију рјешења о регистрацији, 
 б) извод из судског регистра (уколико је ди- 
ректор привредног субјекта жена), 
 в) потписану и овјерену изјаву о измиреним 
порезима и доприносима (потпис одговорног лица и 
печат фирме),  
 г) обавјештење о разврставању субјекта пре- 
ма дјелатности из Завода за статистику, 
 д) потписану изјаву о непостојању сукоба 
интереса и несудјеловању у коруптивним радњама, 
 ђ) потписану и овјерену изјаву (потпис одго- 
ворног лица и печат фирме) да су подаци у При- 
јавном обрасцу истинити као и да ће реализовати 
ново запошљавање у броју и по основу Уговора о 
раду наведеном у апликацијском обрасцу и фина- 
нсијски учествовати у реализацији пројектног при- 
једлога минимално у проценту који је наведен у 
Пријавном обрасцу,  
 е) финансијски извјештаји (биланс стања и 
успјеха) за претходну годину овјерени од стране на- 
 

длежне институције. 
(2) У случају да послодавац буде одабран 

као корисник подстицајних средстава, дужан је до- 
ставити Увјерење од надлежне институције, о изми- 
реним порезима и доприносима, у року од 8 дана од 
дана пријема обавјештења да је потенцијални кори- 
сник подстицајних средстава. Уколико у том року 
предметно увјерење не достави, пријава ће бити ди- 
сквалификована. Увјерење не може бити старије од 
30 дана. 

Члан 7. 
Јавни позив за додјелу средстава расписује 

начелник општине Прњавор и остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања, а биће објављен на званичној 
интернет страници општине Прњавор, на огласним 
таблама општине, путем ЈП „Радио Прњавор“ и на 
телевизији К3 Прњавор. 

 
Члан 8. 

(1) Комисија именована од стране наче- 
лника општине извршиће преглед пристиглих при- 
јава у року од 8 дана од дана затварања јавног 
позива. Све пријаве пристигле у одређеном року, 
које су у предвиђеном формату, комплетне и које 
испуњавају обавезне услове прописане овим Пра- 
вилником, квалификоваће се за даљи процес ева- 
луације, те ће их Комисија бодовати у складу са 
критеријумима наведеним у табели у наставку. На 
основу освојених бодова ће бити састављена пре- 
лиминарна ранг листа свих квалификованих пријава.  
 

Критеријуми Број бодова 
Максималан 
број бодова 

Број нових радних мјеста која ће 
бити креирана имплементацијом 
Пројекта 

Запошљавање 2 радника 15 
 
 
 

30 

Запошљавање 3 радника 20 
Запошљавање 4 радника 25 
Запошљавање 5 и више радника 30 

Врста дјелатности 
Услужна 3 

10 Производна 10 

Финансијско учешће апликанта у 
реализацији пројекта 

Мање или једнако 10%  0 

10 

Више од 10% а мање или једнако 
25% 3 

Више од 25% а мање или једнако 
40% 5 

Више од 40% 10 

Реализацијом пројекта ће се 

Замијенити постојећи производни 
капацитет са мањим повећањем 
обима производње постојећег/их 
производа 

1 

10 

Проширити постојећи производни 
капацитет и повећати обим 
производње постојећег/их 
производа 

3 

Проширити асортиман производа 
(увођење нових производа) 5 

Проширити асортиман производа и 
повећати обим производње 
постојећег производа 

10 

Власник/директор привредног 
субјекта који је подносиоц пријаве 
је жена  

Да 5 

5 Не 0 
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(2) У случају истог броја бодова предност ће 

имати апликанти који ће запослити већи број ра- 
дника, а ако је и у том случају број бодова исти, тада 
ће предност имати апликант који обавља производну 
дјелатност. 

(3) На објављену листу учесници имају пра- 
во приговора начелнику општине у року од осам да- 
на од дана објављивања листе. 

(4) Начелник општине ће, у року од осам да- 
на размотрити приговоре, те објавити коначну листу 
корисника подстицајних средстава, а иста ће бити 
објављена на званичној интернет страници општине 
Прњавор и огласним таблама општине. 
 

Члан 9. 
 (1) Са привредним субјектима, којима су одо- 
брена подстицајна средства, начелник општине ће за- 
кључити уговор којим ће се дефинисати права и оба- 
везе уговорних страна.  
 (2) По закључењу Уговора, исплата подсти- 
цајних средстава ће се вршити на сљедећи начин: 
50% као аванс, по достављеном предрачуну за на- 
бавку машине или опреме. Преосталих 50 % испла- 
тиће се након достављања фактурe о набавци и 
доказа да је извршено плаћање у потпуности и да је 

опрема – машина испоручена, Уговора о раду са но- 
возапосленим радницима са евиденције Завода за 
запошљавање и образац пријаве радника у евиде- 
нцију Пореске управе РС, ПД (3100). 

 (3) Привредни субјекти су доказе из члана 
9. став (2), дужни доставити у року од 30 дана од 
дана потписивања Уговора са општином Прњавор. 

(4) Послодавац је обавезан на мјесечном 
нивоу достављати документацију која доказује да су 
запослени радници запослени у њиховој компанији 
(спецификацију уз исплату плата и платне листе 
запослених, извод из банке, и мјесечни одбитак 
пореза) за све вријеме трајања уговора са општином.  

 
Члан 10. 

           У случају да се по окончању поступка по Ја- 
вном позиву не расподијеле сва расположива сре- 
дства, односно не пријави довољан број послода- 
ваца, о расподјели и начину трошења средстава 
начелник општине ће извијестити након консу- 
лтација са донатором.  
 

Члан 11. 
 Ради континуираног праћења реализације 
линије подстицаја, начелник општине ће рјешењем  

Који тип Уговора ће се потписати 
са новозапосленим радником 
*Податак ће постати Уговорна 
обавеза 

Сви новозапослени ће бити 
запослени по основу уговора о раду 
склопљеног на неодређено вријеме 

20 

20 

У случају запошљавања по 
различитим врстама Уговора (већи 
број запослених): - Комбинација 
уговора на неодређено вријеме и 
уговора на одређено вријеме чије 
трајање је дуже од обавезног 
трајања Уговора о раду (дуже од 12 
мјесеци) 

15 

Сви новозапослени ће бити 
запослени по основу Уговора о 
раду склопљеног на одређено 
вријеме чије трајање је дуже од 
обавезног трајања Уговора о раду 
(дуже од 12 мјесеци) 

10 

У случају запошљавања по 
различитим врстама Уговора (већи 
број запослених): - Комбинација 
уговора на неодређено вријеме и 
уговора на одређено вријеме чије 
трајање је 12 мјесеци (обавезан рок 
трајања Уговора о раду). 

8 

У случају запошљавања по 
различитим врстама Уговора (већи 
број запослених): Комбинација 
уговора на одређено вријеме чије 
трајање је дуже од обавезног 
трајања Уговора о раду (дуже од 12 
мјесеци) и уговора на одређено 
вријеме чије трајање је 12 мјесеци  

5 
 
 
 
 
  

Сви новозапослени ће бити запо- 
слени по основу Уговора о раду 
склопљеног на одређено вријеме 
чије трајање је 12 мјесеци (обавезан 
рок трајања Уговора о раду). 

0 



4                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 4                            04.02.2020. 
 
именовати Тим за имплементацију пројекта. 
 

Члан 12. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-12/20                              Начелник 
Дана: 31.01.2020. 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), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2019. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 24/18), и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Остала буџетска потрошња 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 487200 – Трансфер Министарству фи- 
нансија Републике Српске - „С љубављу хра- 
брим срцима“ у износу од 1.000,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750190 – Остала буџе- 
тска потрошња. 

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 487200 – Трансфер Министарству фина- 
нсија Републике Српске - „С љубављу храбрим срци- 
ма“, са које ће се средства дозначити Министарству 
финансија на име донаторске вечери „С љубављу 
храбрим срцима“ која се организује под покрови- 
тељством предсједника Републике Српске. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-434-193/19                             Начелник 
Дана: 24.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), 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 1.400,00 КМ. 
 

II 
Износ од 1.400,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 
износу од 1.400,00 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 (За- 
штита културно-историјског наслијеђа), која ће се 
дозначити Меџлису Исламске заједнице Прњавор, за 
завршетак реконструкције вакуфске куће у џемату 
Коњуховци. 
 

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 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-434-191/19                             Начелник 
Дана: 26.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 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 по- 
моћи у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана помоћ Јењић (Јефто) 
Живку, из Прњавора, 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: 01/1-532-316/19                             Начелник 
Дана: 26.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организацију турнира.  
 

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: 01/1-434-192/19                             Начелник 
Дана: 30.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећ 
 

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта 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, ради обезбјеђења сре- 
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дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта, која ће се дозначити Карате клуб 
„ИПОН“ Прњавор, за орлазак каратисте Александра 
Тривуновића на „Балакански карате шампионат за 
кадете и јуниоре У21“ у Републику Словенију. 

 
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: 01/1-434-184/19                             Начелник 
Дана: 31.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), 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 
помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 Богичевић 
(Браце) Сњежани из Дренове, за учешће на симпо- 
зијуму  за редиологе - онологе које се одржава у Њу- 
јорку.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 
не Прњавор».  
 
Број: 01/1-434-180/19                             Начелник 
Дана: 31.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

20 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), 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 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за плаћање трошкова завршнице 
вијачанске лиге.  
 

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: 01/1-434-192-2/19                        Начелник 
Дана: 30.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 24/18), и чла-
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на 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резе- 
рве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту у износу од 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 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације у износу од 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Oдјељење 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 416100 – Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима из борачке популације, са које ће се одо- 
брити новчана помоћ Пеулић (Тихомир) Бошку, из 
Доњих Вијачана, на име тешког материјалног стања.  

 
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: 01/1-532-343/17                             Начелник 
Дана: 31.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 24/18), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

II 
Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750150 – Oдјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана помоћ Милијашевић 
(Бранко) Бојану, из Штрбаца, за штампање књиге 
„Парохија прњаворска у времену и простору: Црти- 
це из прошлости.“ 

 
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: 01/1-532-7/19                                  Начелник 
Дана: 31.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 24/18), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
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 по- 
моћи у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 Хладун 
(Владо) Ивици, из Горње Мравице, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

Број: 01/1-532-206/19                             Начелник 
Дана: 31.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2019. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 24/18), и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана помоћ Дуронић (Ве- 
лемир) Милутину, из Кремне, на име тешке матери- 
јалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше-   

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 
не Прњавор».  
 
Број: 01/1-532-261/19                            Начелник 
Дана: 31.12.2019. 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), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2019. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 24/18), и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана помоћ Шкобић 
(Ненад) Слободанки, из Прњавора, на име трошкова 
лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-228/19                            Начелник 
Дана: 31.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
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