
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Сретко Аулић 
Штампа: Стручна служба СО-е   

 

18. фебруар 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 6              Година 56. 
 

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), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 9.945,00 КМ.  

 
II 

Износ од 9.945,00 KM 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 ра- 
звој спорта у износу од 9.945,00 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити ФК „ЉУБИЋ“ Прњавор, 
за финансирање другог дијела трошкова израде (50% 
укупног износа) главног пројкта фудбалског стади- 
она „Фифа Гол“. Одобрена средства ФК „Љубић“ ће 
уплатити предузећу „Пројект“ АД Бања Лука по 
фактури бр. 113/19 од 15.08.2019. 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: 01/1-434-5/20                                  Начелник 
Дана: 10.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 6.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 6.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

6.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 6.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тно-сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве 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 у малом 
фудбалу “Прњавор футсал 2020“, те за трошкове 
закупа дворане и награде за побједнике 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: 01/1-434-7/20                                Начелник 
Дана: 10.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској Праволсавној 
Црквеној општини Прњавор, за набавку озвучења за 
потребе цркве св. вел. муч. „Георгија“ у Прњавору. 

 
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: 01/1-434-11/20                              Начелник 
Дана: 13.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Вученовић 
(Драгомир) Недељку, из Поточана, 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: 01/1-532-1/20                              Начелник 
Дана: 15.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине Пр- 
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њавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Врховац 
(Гојко) Миладину, из Вршана, на име трошкова лије- 
чења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-4/20                              Начелник 
Дана: 15.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Мусић 
(Стојан) Ранки, из Јасика, 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: 01/1-532-7/20                              Начелник 
Дана: 15.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 500,00 КМ  (организациона 
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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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Косић 
(Остоја) Миленку, из Орашја, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-6/20                                Начелник 
Дана: 15.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Дуроњић 
(Урош) Јеленку, из Горњих Штрбаца, на име 
трошкова превоза дјеце у школу.  

 
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: 01/1-532-10/20                              Начелник 
Дана: 15.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM 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 удружењима наци- 
оналних мањина у износу од 1.500,00 КМ  
(организациона јединица број 00750150 – Oдје- 
љење 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 удружењима националних 
мањина, која ће се дозначити  Савезу националних 
мањина општине Прњавор за набавку клима уређаја. 

 
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: 01/1-434-13/20                              Начелник 
Дана: 15.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине  
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM 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 удружењима из обла- 
сти културе и осталим удружењима 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, која ће се дозначити  
Планинарском друштву „Корак Више“ из Прњавора, 
за финансирање обуке из области кориштења техни- 
чке опреме и спашавања људи у зимским условима. 

 
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: 01/1-434-15/20                              Начелник 
Дана: 21.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 – Помоћ удружењима наци- 
оналних мањина у износу од 500,00 КМ  
(организациона јединица број 00750150 – Oдје- 
љење 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 удружењима националних 
мањина, која ће се дозначити Удружењу Пољака и 
пријатеља „Boleslaviec“ Прњавора, за набавку 
опреме за школу пољског језика. 

 
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: 01/1-434-16/20                              Начелник 
Дана: 22.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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-  
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         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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Бијелић 
(Жарко) Гордани, 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 доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-25/20                              Начелник 
Дана: 22.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 
износу од 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 праволсавној 
црквеној општини Прњавор, за организовање Све- 
бтосавског дружења у Грабик 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: 01/1-434-17/20                                Начелник 
Дана: 23.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Винчић 
(Остоја) Славиши, из Горњих Смртића, на име 
трошкова одбране од поплаве.  

  
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». 
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Број: 01/1-532-181/19                             Начелник 
Дана: 23.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 борачко - инвалидску 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 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације у износу од 
500,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Oдјељење за борачко – инвалидску 
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 
појединцима из борачке популације, са које ће се 
рјешавајући по захтјеву Борачке организације општи- 
не Прњавор, одобрити новчана помоћ Вујасиновић  
(Недо) Роси, из Шаринаца, за трошкове прикључка 
на водоводну мрежу.  

 
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: 01/1-434-158/19                            Начелник 
Дана: 23.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

45 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 борачко - инвалидску 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 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације у износу од 
500,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Oдјељење за борачко – инвалидску 
заштиту). 

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 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације, са које ће се 
рјешавајући по захтјеву Борачке организације 
општине Прњавор, одобрити новчана помоћ Новић 
Милици, из Доње Илове, за трошкове прикључка на 
водоводну мрежу.  

 
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: 01/1-434-159/19                             Начелник 
Дана: 23.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

46 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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  
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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 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Ђурић (Стано- 
је) Нинку, из Прњавора, за трошкове лијечења.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-113/19                              Начелник 
Дана: 24.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални  
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Самарџија 
(Жељко) Љубиши, из Прњавора, за трошкове такми- 
чења  хармоникаша у Лозници. 

  
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: 01/1-532-93/19                               Начелник 
Дана: 24.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона 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, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Драгојевић 
(Бошко) Босиљки, пензионерки из Хрваћана, за 
финансирање дијела трошкова за набавку тракто- 
рског прикључка.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  
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Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-131/19                             Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 
 

49 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.000,00 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 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Маринковић 
(Милан) Слађану, из Доњих Штрбаца, на име тро- 
шкова лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-264/19                              Начелник 
Дана: 27.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 300,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Богичевић 
(Љубомир) Даниелу, из Околице, 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: 01/1-532-13/20                               Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 
 

51 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 400,00 КМ.  



10                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 6                            18.02.2020. 
 

II 
Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 

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

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Репић 
(Велинко) Наташи, из Вршана, 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: 01/1-532-20/20                              Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

52 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Цвијановић 
(Бранко) Зорану, из Млинаца, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-265/19                            Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

53 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Ковачевић 
(Симеун) Зорану, из Горњих Палачковаца, 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  
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општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-92/19                               Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

54 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Станчић 
(Симеун) Мирославу, из Доњих Штрбаца, на име 
трошкова лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-233/19                              Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

55 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 300,00 КМ.  

 

II 
Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

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

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 300,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Васић 
(Ратко) Зорану, 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 доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-84/19                                Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

56 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 300,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Костић 
(Гостимир) Сњежани, из Доњих Вијачана, 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: 01/1-532-299/19                             Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

57 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Милић 
(Рајко) Душку, из Грабик 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: 01/1-532-259/19                             Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

58 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Ребачек 
(Митар) Јерослави, из Хрваћана, 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: 01/1-532-272/19                              Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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59 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 200,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Санчанин 
(Момчило) Брани, из Шибовске, 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: 01/1-532-296/19                              Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

60 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 150,00 КМ.  

 
II 

Износ од 150,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 150,00 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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Лазић 
(Војин) Жељки, из Прњавора, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-302/19                             Начелник 
Дана: 27.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 
 

61 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 500,00 КМ  (организациона 
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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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Врховац 
(Дејан) Јовану, из Кокора, за финансирање дијела 
трошкова путовања на Конгрес Удружења студената 
електротехнике Европе, који се одржава у Њемачкој.  

  
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: 01/1-532-280/19                             Начелник 
Дана: 28.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

62 
 

 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 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 850,00 КМ.  

 
II 

Износ од 850,00 KM 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 850,00 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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Латиновић 
Милици, мајци четворо дјеце из Поточана, за 
финансирање дијела трошкова школовања дјеце.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-269/19                            Начелник 
Дана: 28.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

63 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 314,49 КМ.  

 
II 

Износ од 314,49 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

314,49 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 314,49 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 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се рјешавајући по захтјеву Мјесне 
заједнице Грабик Илова, одобрити новчана средства 
Душанић Радосави, у износу од 314,49 КМ, за фина- 
нсирање дијела трошкова реконструкције помоћног 
објекта. Средства ће се уплатити „Еурогранду“ д.о.о. 
Прњавор по рачуну број: 01-52-99/2020 од 29.01. 
2020. 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: 01/1-434-125/19                              Начелник 
Дана: 29.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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64 
 

 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини Друговићи, за финансирање дије- 
ла трошкова ограђивања „Тодорић гробља“ у Хрва- 
ћанима. 

 
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: 01/1-434-22/20                              Начелник 
Дана: 29.01.2020. 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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Бороденко 
(Мирослав) Милици, из Прњавора, на име трошкова 
студирања.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-40/20                               Начелник 
Дана: 29.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

66 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 600,00 КМ.  

 
II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 600,00 КМ (организа- 
циона 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- 
дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта, која ће се дозначити  Клубу малог фу- 
дбала „Љубић“ Прњавор, за набавку спортске опреме 
за игралиште у Штрпцима. 

 
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: 01/1-434-23/20                              Начелник 
Дана: 29.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

67 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Лукић 
(Боро) Вањи, из Горњих Смртића, незапосленој ма- 
јци троје дјеце.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-28/20                               Начелник 
Дана: 30.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

68 
 

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 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), 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 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 
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 
резерве 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  Атлетском клубу „Сан“ 
Прњавор, за измирење дугова поводом организовања 
„3. Јесењег хуманитарног кроса АК Сан Прњавор.  

 

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: 01/1-434-21/20                              Начелник 
Дана: 30.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
 
 

69 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  
број 15/17 и 12/18) и члана 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 
јавне набавке, правна питања и прописе у укупном 
износу од  950,00 КМ. 
 

II 
Износ од  950,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Трошкови непотпуне експро- 

пријације, процјене, вјештачења, накнаде штета и 
сл., у износу од 950,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750241 - Одсјек за јавне набавке, пра- 
вна питања и прописе),  

 на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 
износу од 950,00 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 
реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 
дио овог закључка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

Број: 01/1-401-285/19                            Начелник 
Дана: 25.11.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 

70 
 

      На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за финансије у укупном износу од 5.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

 са конта 411100 – Расходи за бруто плате запо- 
слених у износу од 5.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750140 - Одјељење за фина- 
нсије), 

 на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата, у износу од 
5.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750140 – Одјељење за финансије). 

 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: 01/1-401-291/19                              Начелник 
Дана: 29.11.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 
 

71 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  
број 15/17 и 12/18) и члана 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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
1.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једнокртне помоћи у износу од 1.000,00 КМ  
(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор),  

 на конто 411300 – Расходи за накнаде плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата у износу од 
1.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 
– ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор). 

 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: 01/1-401-294/19                             Начелник 
Дана: 02.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
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72 
 

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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за општу управу у укупном износу од 1.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Трошкови обиљежавања зна- 

чајних датума у мјесним заједницама у износу 
од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу), 

 на конто 412900 – Трошкови вјенчања у износу 
од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

 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: 01/1-401-307/19                             Начелник 
Дана: 26.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

73 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине  
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  
број 15/17 и 12/18) и члана 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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 
заједничке послове у укупном износу од  700,00 КМ. 

 
II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 516100 - Издаци за залихе ситног инве- 

нтара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.б у износу од 
700,00 КМ (организациона јединица број 00750240 
– Одсјек за заједничке послове),  

 на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 700,00 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 реа- 
локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 
Број: 01/1-401-309/19                            Начелник 
Дана: 26.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

74 
 

 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 буџетског корисника ЈУ Центар за култу- 
ру Прњавор у укупном износу од 400,00 КМ. 
 

II 
 Износ од  400,00 КМ   утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
● са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде тро- 

шкова и осталих личних примања по основу рада 
у износу од 400,00 КМ (буџетски корисник број 
08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор), 

● на конто 411100 – Расходи за бруто плате запо- 
слених у износу од 400,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прња- вор). 

 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: 01/1-401-311/19                            Начелник 
Дана: 27.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

75 
 

 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  
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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  4.500,00 КМ. 
 

II 
 Износ од  4.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
• са конта 513100 - Издаци за прибављање земљишта 

(потпуна експропријација) у износу од 4.500,00 
КМ (организациона јединица број 00750241 – 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и про- 
писе),  

• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге у 
износу од 4.500,00 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: 01/1-401-312/19                             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) 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 између организационих јединица Остала 
буџетска потрошња и Одјељења за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности у укупном 
износу од  4.200,00 КМ. 

 
II 

Износ од 4.200,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 621300 - Отплата дуга по кредиту од 7. 

мил. KM у износу од 4.200,00 КМ (организаци 
она јединица број 00750190 – Остала буџетска 
потрошња),  

 на конто 415200 – Средства за одржавање Фе- 
стивала националних мањина „Мала Европа“ 

Прњавор у износу од 4.200,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 
 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: 01/1-401-313/19                             Начелник 
Дана: 31.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
 

 

77 
 

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, и између органи- 
зационих јединица Остала буџетска потрошња и 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе у 
укупном износу од 11.267,28 КМ. 

 
II 

Износ од  11.267,28 КМ   утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 513100 – Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна експропријација), у износу 
од 2.467,28 КМ (организациона јединица број 
00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 
питања и прописе),  

 на конто 419100 – Трошкови обештећења по 
судским пресудама и трошкови поступка у 
изно- су од 2.467,28 КМ (организациона 
јединица број 00750241 – Одсјек за јавне 
набавке, правна питања и прописе), 

 са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 
7.мил, КМ), у износу од 5.250,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750190 – Ослала буџе- 
тска потрошња),  

 са конта 621900 - Издаци за потенцијалне 
обаве- зе по основу издатих гаранција у износу 
од 3.550,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Ослала буџетска потрошња),  

 на конто 419100 – Трошкови обештећења по 
судским пресудама и трошкови поступка у 
износу од 8.800,00 КМ (организациона јединица 
број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 
питања и прописе). 
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 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: 01/1-401-313-1/19                         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) 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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 
заједничке послове у укупном износу од  955,00 КМ. 

 
II 

Износ од  955,00 КМ   утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Расходи за стручно усаврша- 

вање запослених Општинске управе у износу од 
955,00 КМ (организациона јединица број 00750240 
– Одсјек за заједничке послове),  

 на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 955,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокаци- 
ју буџетских средстава,  а који је саставни дио овог 
закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.      
 
 

Број: 01/1-401-313-2/19                          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) 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 Скупштина 
општине и Стручна служба СО-е, 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 412900 – Накнаде одоборника и чла- 

нова скупштинских комисија у износу од 
1.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750110 – Скупштина општине и Стручна 
служба СО-е),  

 са конта 411200 – Расходи по основу дневница 
за службена путовања у износу од 500,00 КМ  
(организациона јединица број 00750110 – 
Скупштина општине и Стручна служба СО-е),  

 на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 
износу од 2.000,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750110 – Скупштина општине 
и Стручна служба СО-е). 

 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: 01/1-401-313-3/19                         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) 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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у уку- 
пном износу од 6.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од  6.600,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Средства за обуку структура 

заштите и спасавања у износу од 1.944,00 КМ  
(организациона јединица број 00750180 – Одје- 
љење за борачко-инвалидску и цивилну зашти- 
ту), 

 са конта 412900 – Средства за оперативно спро- 
вођење мјера и активности цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања у износу од 
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216,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту), 

 са конта 416100 – Средства за санацију штета од 
елементарних непиогода у износу од 4.440,00 
КМ (организациона јединица број 00750180 – 
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту), 

 на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из области борачке популације у 
износу од 4.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750180 – Одјељење за борачко-инвали- 
дску и цивилну заштиту), 

 на конто 415200 – Капитални грантови – реали- 
зација УНДП пројекта „Програм за опоравак од 
поплава-стамбено збрињавање“ у износу од 
600,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту), 

 на конто 415200 – Удружење СУБНОР-а у 
износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750180 – Одјељење за борачко-инвали- 
дску и цивилну заштиту). 

 Реалокацију буџетских средстава по- 
требно је извршити ради обезбјеђења средстава 
на претходно наведеним позицијама на основу 
захтјева за реалокацију буџетских средстава, а 
који је саставни дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.           
 
Број: 01/1-401-314/19                            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) 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 буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор 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 412400 – Расходи за материјал за посе- 

бне намјене у износу од 1.300,00 КМ  (буџетски 
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „На- 
ша радост“ Прњавор),  

 на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 1.300,00 КМ (буџетски корисник број 

00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Пр- 
њавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.           
 

Број: 01/1-401-315/19                             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) 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  
29.462,00 КМ. 

 
II 

Износ од  29.462,00 КМ   утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 – Мјере за побољшање демо- 

графске ситуације (вантјелесна оплодња) у изно- 
су од 7.700,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности),  

 са конта 416100 – Једнократне новчане помоћи за 
треће и свако следеће новорођено дијете у износу 
од 2.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности),  

 на конто 415200 – Средства за имплементацију и 
суфинансирање пројеката предвиђених Стратеги- 
јом развоја општине Прњавор у износу од  
10.200,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности), 

 са конта 415200 – Акциони план за реализацију 
стратегије за инклузију рома  у износу од 800,00 
КМ (организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности),  

 са конта 414100 – Субвенционисање трошкова 
комуналних водних услуга социјално угроженим 
корисницима на подручју општине Прњавор у 
износу од 862,00 КМ (организациона јединица 
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број 00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности), 

 са конта 621900 – Издаци за потенцијалне обавезе 
по обавезе по основу издатих гаранција у износу 
од 17.600,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 на конто 415200 – ЈП „Радио Прњавор“ у износу 
од  10.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од  9.262,00 КМ  (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 
дио овог закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-313-4/19                          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) 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 сре- 
дстава у оквиру организационејединице Остала бу- 
џетска потрошња у укупном износу од  100,00 КМ. 

 
II 

Износ од  100,00 КМ   утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 487200 – Трансфери ентитету у износу 

од 100,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 на конто 487300 – Трансфери јединицама локалне 
самоуправе у износу од 100,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750190 – Остала буџетска 
потрошња). 
 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: 01/1-401-313-5/19                          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) 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Кабинет 
начелника и између организационих јединица Оста- 
ла буџетска потрошња и Кабинета начелника у уку- 
пном износу од  3.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 - Плакете, повеље, награде и при- 

знања Начелника општине у износу од 2.100,00 
КМ (организациона јединица број 00750120 – 
Кабинет начелника),  

 са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 5. 
мил. КМ у износу од 900,00 КМ (организациона 
јединица број 00750190 – Остала буџетска потро- 
шња),  

 са конта 487200 - Трансфери ентитету у износу од 
900,00 КМ (организациона јединица број 00750190 
– Остала буџетска потрошња),  

 на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 
износу од  3.900,00 КМ (организациона јединица 
број 00750120 – Кабинет начелника). 
 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: 01/1-401-313-6/19                          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) 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 буџетског корисника ЈУ „Народна 
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библиотека“ Прњавор у укупном износу од 393,00 
КМ. 

 
II 

Износ од 393,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412300 -  Расходи за режијски материјал 

у износу од 393,00 КМ  (буџетски корисник број 
08180068 – ЈУ „Народна библиотека“ Прњавор),  

 на конто 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга у износу од 393,00 КМ (буџетски ко- 
рисник број 08180068 – ЈУ „Народна библиотека“ 
Прњавор). 
 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: 01/1-401-313-7/19                          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) 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 сре- 

дстава између организационих јединица Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одје- 
љења за инспекцијске послове у укупном износу од  
1.553,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.553,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 - Регресирање камата на пољо- 

привредне кредите у износу од 1.127,00 КМ  
(организациона јединица број 00750250 – Одје- 
љење за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство),  

 са конта 412700 - Едукација пољопривредних 
произвођача у износу од 426,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750250 - Одјељење за по- 
љопривреду, водопривреду и шумарство),  

 на конто 412700 – Програм превентивне задра- 
вствене заштите становништва у износу од  
500,00 КМ (организациона јединица број 
00750220 – Одјељење за инспекцијске послове), 

 на конто 412700 – Расходи за стручне услуге 
(извршење рјешења, мониторинг загађујућих ма- 
теријала у животној средини) у износу од  

1.053,00 КМ (организациона јединица број 
00750220 – Одјељење за инспекцијске послове). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
 

Број: 01/1-401-313-8/19                         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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
12.740,00 КМ. 

 
II 

Износ од  12.740,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 – Бруто плате запослених у изно- 

су од 3.300,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор),  

 са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде тро- 
шкова и осталих личних примања запослених у 
износу од 9.440,00 КМ  (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прња- вор),  

 на конто 411400 – Расходи за отпремнине и 
једно- кратне помоћи у износу од 2.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 
вртић „На- ша радост“ Прњавор), 

 на конто 412300 – Расходи за режијски материјал 
у износу од 1.300,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прња- вор), 
 на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

8.200,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 – 
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), 

 на конто 516100 – Издаци за залихе ситног инве- 
нтара, одјеће и обуће и сл. у износу од 1.240,00 
КМ (буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дје- 
чији вртић „Наша радост“ Прњавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 
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реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.           
 
Број: 01/1-401-313-9/19                          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) 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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције у 
укупном износу од 16.212,00 КМ. 

 
II 

 Износ од 16.212,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 412200 – Трошкови провизије за електр. 

наплату паркинга, у износу од 365,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције), 

- са конта  412800 – Зимско одржавање лок. путева, 
улица, тротоара, тргова и др,у износу од 8.900,00 
КМ организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције), 

- са конта  412500 – Набавка грађевинског мате- 
ријала за изградњу пропуста, мостова и других 
објеката, у износу од 636,00 КМ организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

- са конта 412800 – Трошкови чишћења улица, 
тротоара и зелeних површина са одвозом при- 
купљеног отпада, трошкови прања улица и тро- 
тоара, кошења зелених површина са одвозом 
покошене траве, шишања живих ограда са одво- 
зом прикупљеног отпада и ванредни комунални 
послови по наруџби, у износу од 4.548,00 КМ 
организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције), 

- са конта  511200 – Уградња потапајућих стубића - 
из средстава општине, у износу од 1.763,00 КМ 
организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције), 

- на конто 412100 – Трошкови закупнине паркинг 
простора у износу од 365,00 КМ (организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

- на конто 412500 – Трошкови одржавања лок. Пу- 
тне мреже (набавка, превоз и уградња посипног 
материјала, гредер), у износу од 6.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750170 – Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције), 

- на конто 412800 – Трошкови електричне енергије 
за јавну расвјету (у граду и мјесним заједницама), 
у износу од 8.225,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

- на конто 511200 - Изградња и реконструкција гра- 
дских улица, путне и канализ. мреже, школских и 
других објеката и јавне расвјете, у износу од 
1.622,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне по- 
слове и инвестиције). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеним позицијама на основу захтјева 
за реалокацију буџетских средстава, а који је 
саставни дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

          
Број: 01/1-401-313-10/19                       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) 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 сре- 

дстава између буџетских корисника ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор, ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор и организационе јединице Одје- 
љење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 
у укупном износу од 57.180,00 КМ. 

 
II 

 Износ од 57.180,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 411100 - Расходи за бруто плате запо- 

слених, у износу од 6.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор), 

- са конта 411400 - Расходи за отпремнине и једно- 
кратне помоћи, у износу од 1.000,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор), 

- са конта 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услу- 
га у износу од 1.500,00 КМ (организациона једи- 
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ница број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- са конта 416100 – Новчане помоћи у износу од 
2.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прњавор), 

- са конта 416100 – Новчане помоћи које се фина- 
нсирају из буџета РС у износу од 2.000,00 КМ  
(организациона јединица број 00750300 – ЈУ Це- 
нтар за социјални рад Прњавор), 

- са конта 416100 –Додатак за помоћ и његу у 
износу од 6.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- са конта 416100 –Додатак за помоћ и његу које се 
финансирара из буџета РС у износу од 6.000,00 
КМ (организациона јединица број 00750300 – ЈУ 
Центар за социјални рад Прњавор), 

- са конта 416100 – Накнаде за личну инвалиднину 
у износу од 5.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- са конта 416300 – Смјештај штићеника у поро- 
дицу у износу од 9.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор), 

- са конта 416300 – Смјештај штићеника у установе 
соц. заштите у износу од 3.000,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор), 

- са конта 411100 - Расходи за бруто плате запо- 
слених, у износу од 4.300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

- са конта 411300 - Расходи за накнаде плата запо- 
слених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата у износу од 1.600,00 
КМ  (организациона јединица број 00750400 – ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), 

- са конта 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услу- 
га у износу од 6.580,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

- са конта 412400 - Расходи за материјал за посе- 
бне намјене у износу од 3.200,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор), 

- на конто 511200 – Изградња и реконструкција 
градских улица ,путне и канализ. мреже, шко- 
лских и других објеката и јавне расвјете, у износу 
од 57.180,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције). 

 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: 01/1-401-313-11/19                        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) 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности и између организационих јединица Остала 
буџетска потрошња, Одсјека за заједничке послове, 
те буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор и Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности у укупном износу од  
47.720,00 КМ. 

 
II 

Износ од 47.720,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 414100 – Подстицаји за запошљ. у при- 

вреди - МЕГ пројекат у износу од 3.950,00 КМ  
(организациона јединица број 00750150 – Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности),  

 са конта 412400 - Расходи за материјал за 
посебне намјене у износу од 1.700,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор),  

 са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање у 
износу од 1.600,00 КМ (организациона јединица 
број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор),  

 са конта 412600 - Расходи по основу путовања и 
смјештаја у износу од 400,00 КМ (организациона 
јединица број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор),  

 са конта 412700 - Расходи за стручне услуге у 
износу од 400,00 КМ (организациона јединица 
број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор),  

 са конта 638100 – Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство у износу од 3.800,00 КМ  
(организациона јединица број 00750400 – ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор),  

 са конта 487200 – Трансфери ентитету у износу 
од 3.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 са конта 631900 – Остали издаци (поврат/пре- 
књижавање прихода наплаћених у претходној 
или ранијим годинама) у износу од 3.200,00 КМ  
(организациона јединица број 00750190 – Остала 
буџетска потрошња),  
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 са конта 638100 – Остали издаци (рефундација 

прихода по основу КО) у износу од 2.800,00 КМ  
(организациона јединица број 00750190 – Остала 
буџетска потрошња),  

 са конта 621900 – Издаци за потенцијалне обавезе 
по обавезе по основу издатих гаранција у износу 
од 3.850,00 КМ (организациона јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга у износу од 900,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750240 – Одсјек за заје- 
дничке послове),  

 са конта 412300 – Расходи за режијски материјал 
у износу од 5.400,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

 са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање у 
износу од 1.300,00 КМ  (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

 са конта 412700 – Расходи за стручне услуге 
Општинске управе у износу од 4.000,00 КМ  
(организациона јединица број 00750240 – Одсјек 
за заједничке послове),  

 са конта 511200 – Инвестиционо одржавање, 
реконструкција и адаптација зграда и објеката у 
износу од 3.400,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

 са конта 516100 – Издаци за залихе ситног инве- 
нтара у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750240 – Одсјек за заједничке 
послове),  

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од  40.700,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
развој и друштвене дјелатности), 

 са конта 511200 – Инвестиционо одржавање, 
реконструкција и адаптација зграда и објеката у 
износу од 7.020,00 КМ (организациона јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

 на конто 412700 – Услуге у области информи- 
сања у износу од  7.020,00 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 наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-313-12/19                        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) 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 сре- 
дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за просторно уређење у укупном износу од 2.520,00 
КМ. 

 

II 
Износ од 2.520,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 414100 – Субвенције за легализацију бе- 

справно изграђених објеката у износу од 2.520,00 
КМ (организациона јединица број 00750160 – 
Одјељење за просторно уређење), 

 на конто 412700 – Израда регулационих и урба- 
нистичких планова, пројеката, програма и студија 
у износу од 2.520,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750160 – Одјељење за просторно 
уређење). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицијо 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: 01/1-401-313-13/19                       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) 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 Одсјек за 
заједничке послове у укупном износу од  100,00 КМ. 

 
II 

Износ од 100,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Расходи за стручно уса- 

вршавање запослених Општинске управе у изно- 
су од 100,00 КМ (организациона јединица број 
00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

 на конто 412600 – Расходи по основу путовања и 
смјештаја Општинске управе у износу од 100,00 
КМ  (организациона јединица број 00750240 – 
Одсјек за заједничке послове). 
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 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: 01/1-401-313-14/19                       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) 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 
финансије у укупном износу од 4.100,00 КМ. 

 
II 

Износ од  4.100,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде тро- 

шкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 4.100,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750140 – Одјељење за 
финансије), 

 на конто 411400 – Расходи за отпремнине и је- 
днократне помоћи у износу од 4.100,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750140 – Одјељење за 
финансије). 

 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: 01/1-401-313-15/19                        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) 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 између организационе јединице Одјељење за 
финансије и Кабинета начелника у укупном износу 
од 3.860,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.860,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 – Расходи за бруто плате запо- 

слених у износу од 3.860,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750140 – Одјељење за фина- 
нсије), 

 на конто 412900 – Расоди по основу орга- 
низације, пријема, манифестација и остали 
расходи у износу од 3.860,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 – Кабинет начелнка). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 
дио овог закључка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 
Број: 01/1-434-20/20                               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) 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-инвалидску и цивилну заштиту у укупном 
износу од 400,00 КМ. 

 
II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 – Средства за оперативно спро- 

вођење мјера и активности цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања у износу од 400,00 
КМ (организациона јединица број 00750180 – 
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту), 

 на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из области борачке популације у 
износу од 400,00 КМ (организациона јединица 
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број 00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту). 

 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: 01/1-401-313-16/19                       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) 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 сре- 

дстава између организационих јединица Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одје- 
љења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у 
укупном износу од  10.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I  
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 414100 – Подстицаји пољопривредним 

произвођачима у износу од 10.000,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750250 - Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство),  

 на конто 415200 – Борачка организација општине 
Прњавор у износу од 10.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750180 – Одјељења за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 
 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: 01/1-401-313-17/19                       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) 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 буџетског корисника ЈУ Центар 
средњих школа “Иво Андрић“ Прњавор у укупном 
износу од 2.700,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.700,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 -  Расходи за бруто накнаде тро- 

шкова и осталих  личних примања  у износу од 
2.300,00 КМ  (буџетски корисник број 08150027 – 
ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић“ Прња- 
вор), 

 са конта 412700 -  Расходи за стручне услуге у 
износу од 300,00 КМ (буџетски корисник број 
08150027 – ЈУ Центар средњих школа “Иво 
Андрић“  Прњавор), 

  са конта 511300 -  Набавка опреме у износу од  
100,00 КМ (буџетски корисник број 08150027 - ЈУ 
Центар средњих школа “Иво Андрић“ Прњавор), 

 на конто 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и тра- 
нспортних услуга у износу од 2.700,00 КМ (бу- 
џетски корисник број 08150027 – ЈУ Центар 
средњих школа “Иво Андрић“  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. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.           
 
Број: 01/1-401-313-18/19                       Начелник 
Дана: 31.12.2019. године                Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 7. Прави- 
лника о избору спортисте општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 3/20), 
начелник општине Прњавор доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за избор спортисте општине 
Прњавор 

 
 1. Именује се Комисија за избор спортисте 
општине Прњавор (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 1) Бране Радуловић, предсједник Комисије, 
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 2) Милан Вученовић, члан и 
 3) Радоје Дебељак, члан. 
 2. Задатак Комисије утврђен је чланом 7. 
Правилника о избору спортисте општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 3/20).
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-33/20                               Начелник 
Дана: 14.02.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
   

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 
 

О Г Л А С 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 
Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број: 06-372-2/20 од 29.01.2020. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-102 упис 
оснивања Заједнице етажних власника стамбено-
пословне зграде у улици Светог Саве 17А, ламела 
„Е“ у Прњавору, са сљедећим подацима: 

Заједница етажних власника стамбено-
пословне зграде у улици Свезтог Саве 17А, ламела 
„Е“, у Прњавору, Оснивачи: 30 (тридесет етажних 
власника) 

Дјелатност: 68.20 – управљање зградом за 
рачун етажних власника 

Иступа у правном промету самостално, у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде 

Заступа: Петрушић Богдан, предсједник 
скупштине Заједнице, самостално и без ограничења, 
Каиновић Рада, предсједник Управног одбора, 
самостално и без ограничења и Дринић Драгана, 
члан Управног одбора самостално и без ограничења. 

         
Број: 06-372-2/20                  Службено лице органа 
Датум: 14. фебруар 2020. г.   Далибор Прерадовић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 
 

О Г Л А С 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 
Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број: 06-372-14/19 од 12.02.2020. године, извршило 
је у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-104 упис 
оснивања Заједнице етажних власника стамбено-
пословне зграде ламела „А“ у улици Магистрални 
пут бр. 8, Прњавор, са сљедећим подацима: 

Заједница етажних власника стамбено-
пословне зграде ламела „А“ у улици Магистрални 
пут број 8, Прњавор, Оснивачи: 15 (петнаест ета- 
жних власника) 

Дјелатност: 68.20 – управљање зградом за 
рачун етажних власника 

Иступа у правном промету самостално, у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде 

Заступа: Синиша Стаменић, предсједник 
скупштине Заједнице, самостално и без ограничења, 
Јелена Демоњић, предсједник Управног одбора, 
самостално и без ограничења и Слободанка Васић, 
члан Управног одбора самостално и без ограничења. 

         
Број: 06-372-14/19                  Службено лице органа 
Датум: 14. фебруар 2020. г.   Далибор Прерадовић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 
 

О Г Л А С 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 
Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број: 06-372-4/19 од 07.02.2020. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-103 упис 
оснивања Заједнице за уптављање „Борачком“ 
зградом (зграда број 2.) ул. Магистрални пут бб, 
Прњавор, са сљедећим подацима: 

Заједница за управљање „Борачком“ зградом 
(зграда број 2.) ул. Магистрални пут бб, Прњавор, 
Оснивачи: 14 (четрнаест етажних власника) 

Дјелатност: 68.20 – управљање зградом за 
рачун етажних власника 

Иступа у правном промету самостално, у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде 

Заступа: Ненад Радуловић, предсједник 
скупштине Заједнице, самостално и без ограничења. 

         
Број: 06-372-4/19                  Службено лице органа 
Датум: 14. фебруар 2020. г.   Далибор Прерадовић, с.р. 
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Након сравњaвања са изворним текстом у 
Правилнику о измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Прњавор, број 
01-022-14/20 објављеног у („Службеном гласнику 
општине Прњавор“, број 5/20), уочена је грешка, те 
на основу члана 214. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), секретар Ску- 
пштине општине, д а ј е 

 
ИСПРАВКУ 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Прњавор 
 

(1) У Правилнику о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и система- 

тизацији радних мјеста Општинске управе општине 
Прњавор, број 01-022-14/20, од 06.02.2020. године, 
објављеног у („Службеном гласнику општине Прња- 
вор“, број 5/20), у члану 6. ставу (1) у тачки 2. 
„Посебни услови за обављање:“  умјесто текста: 
„Виша стручна спрема, техничког смјера или први 
циклус студија са најмање 180 ECTS бодова или 
еквивалент, најмање једна година радног искуства у 
траженом степену образовања, односно девет 
мјесеци, познавање рада на рачунару“ треба да  
стоји: „Завршен студиј првог циклуса са остварених 
најмање 180 ЕCTS бодова или еквивалент, техничког 
смјера, најмање једна година радног искуства у 
траженом степену образовања и познавање рада на 
рачунару.“  
 (2)  Исправка ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“.     
 
Број: 01- 022-14/20                                 Секретар 
Датум: 17. фебруар 2019. године Сретко Аулић, с.р. 
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