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 На основу члана  59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општине 
Прњавор доноси  

 
П Р А В И Л Н И К 

о  измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 
Прњавор 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 
21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 15/19,16/19, 20/19, 1/20, 
5/20, 8/20 и 27/20) у члану 51. у ставу (2) тачка 9. 
брише се. 

 
Члан 2. 

 У  члану 54. тачка 6. мијења се и гласи: 
 „6. Самостални стручни сарадник за по- 
слове у области грађевинарства и урбанизма 
 Опис послова радног мјеста: 
 - води активности око припреме и израде 
просторних, урбанистичких, регулационих и других 
планова, 
 - стара се о провођењу планова и обавје- 
штава носиоце израде плана о насталим поте- 
шкоћама, 
 - ажурира настале промјене, 
 - израђује стручно мишљење и урбани- 
стичко-техничке услове, 
 - сачињава записнике о утврђивању лега- 
лности бесправно изграђених објеката, 
 - даје стручну помоћ и учествује у изради 
нормативних аката везаних за урбанизам, 
 - врши овјере пројеката у поступку издавања 
грађевинских дозвола, 

 - води регистре насеља, намјене простора и 
површина, 
 - припрема одговарајуће основе и планове 
или изводе из њих, 
 - припрема, сређује и обрађује статистичке, 
картографске, аналитичке, планске и друге инфо- 
рмације од значаја за планирање простора, 
 - електронски обрађује предмете, 
 - обавља и друге послове које одреди наче- 
лник одјељења. 
 Категорија службеника: Пета категорија. 
 Самостални стручни сарадник 
 Звање: Самостални стручни сарадник - тре- 
ћег звања 
 Сложеност послова: Прецизно одређени 
сложени послови у којима се примјењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике. 
 Самосталност у раду: Самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања.  
 Одговорност: Одговорност за правилну при- 
мјену метода рада, поступака или стручних техника.  
 Пословна комуникација и коресподенци- 
ја: Контакти унутар и изван органа у којима је 
потребно да се дјелотворно пренесу информације 
које служе остваривању циљева рада. 
 Статус: Општински службеник 
 Број извршилаца: Један (1) 
 Посебни услови за обављање: Висока стру- 
чна спрема, четворогодишњи студиј, дипломирани 
инжињер архитектуре или први циклус студија са 
најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент, најмање 
једна година радног искуства у траженом степену 
образовања, положен стручни испит за рад у 
општинској управи, познавање рада на  рачунару.“ 

 
Члан 3. 

 (1) У члану 57.  у ставу (1)  у тачки 4. текст 
„Опис послова“ мијења се и гласи: 
 „- припрема појединачне акте које доноси 
начелник општине, као акте пословања (закључке о 
одобравању новчаних средстава, рјешења о службе- 
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ном путовању и сл.), 
 - прати реализацију аката пословања (за- 
кључака и сл.), 
 - припрема акте текуће кореспонденције на- 
челника општине (дописи, захтјеви, одговори), 
 - води одговарајуће евиденције за потребе на- 
челника општине и Кабинета начелника општине (ре- 
гистар аката, евиденцију о општинској имовини и сл.), 
 - врши електронско вођење предмета кроз 
апликацију ДокуНова из надлежности начелника 
општине, 
 - комплетира и прослеђује одборничка пи- 
тања и одговоре на одборничка питања, те води еви- 
денцију одборничких питања, 
 - обавља и друге послове које му повјери 
шеф кабинета и начелник општине.“ 
 (2) У истом  члану и ставу, послије тачке 6. 
додаје се тачка 7. која гласи: 
 „7. Стручни сарадник за административне 
послове 
 Опис послова радног мјеста: 
 - доставља акте начелника општине Стру- 
чној служби Скупштине општине, ради објављивања 
у „Службеном гласнику општине Прњавор“,  
 - доставља материјале за сједницу Ску- 
пштине општине, Стручној служби Скупштине 
општине, након припреме од стране шефа кабинета, 
 - води евиденцију примљених и ријешених 
предмета и појединачних аката, 
 - прима и заводи акте достављене начелнику 
општине, 
 - доставља акте начелника општине (рје- 
шења, закључке, уговоре, дописе и сл.) надлежним 
одјељењима и институцијама, 
 - прима и евидентира захтјеве за приступ 
информацијама, доставља их на одговор надлежним 
одјељењима, те одговоре доставља странкама, након 
одобрења од стране шефа кабинета, 
 - врши електронско вођење предмета кроз 
апликацију ДокуНова из надлежности начелника 
општине, 
 - израђује требовање потрошног материјала 
које одобрава шеф кабинета, 
 - обавља све административне и друге по- 
слове приликом пријема и одржавања манифестација 
у организацији начелника општине, 
 - обавља и друге послове које му повјери 
шеф кабинета и начелник општине.  
 Категорија службеника: Седма категорија 
 Стручни сарадник 
 Звање: Стручни сарадник - трећег звања 
 Сложеност послова: Рутински послови са 
великим бројем међусобно повезаних задатака у ко- 
јима се примјењују једноставно и прецизно утврђене 
методе рада и поступци. 
 Самосталност у раду: Самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором и помоћи непо- 
средног руководиоца у рјешавању сложених стру- 
чних питања.  
 Одговорност: Самосталност у раду ограни- 
чена је надзором и помоћи непосредног руководиоца 
у рјешавању стручних питања. 

 Пословна комуникација и коресподе- 
нција: Контакти унутар основне и унутрашње 
организационе јединице у којој је систематизовано 
радно мјесто.                                                                        
 Статус: Општински службеник 
 Број извршилаца: Један (1) 
 Посебни услови за обављање: Средња стру- 
чна спрема у четворогодишњем трајању, друштвеног 
смјера, најмање шест мјесеци радног искуства у 
траженом степену образовања, положен стручни 
испит за рад у општинској управи, познавање рада 
на рачунару.“ 
 

Члан 4. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-126/20          Начелник 
Датум: 21. август 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу-
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за јавне 
набавке, правна питања и прописе  у укупном износу 
од  10.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 419100 Трошкови обештећења по су- 

дским пресудама и трошкови поступка у износу 
од 10.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна пита- 
ња и прописе),  

 на конто 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 10.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 
питања и прописе). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 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: 01/1-401-148/20                              Начелник 
Датум: 01. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), Начелник 
општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од  33.000,00 КМ. 

 

II 
Износ од 33.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 Зимско одржавање локалних пу- 

тева, улица, тротоара и др. у износу од 33.000,00 
КМ (организациона јединица број 00750170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције),  

 на конто 412800 Трошкови одржавања јавне 
расвјете (у граду и мјесним заједницама) у износу 
од 17.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције),  

 на конто 412500 Набавка грађевинског материјала 
за изградњу пропуста, мостова и других објеката 
у износу од 15.000,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције),  

 на конта 414100 Субвенције закупнине стамбених 
јединица социјалног становања у износу од 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно 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: 01/1-401-155/20                             Начелник 
Датум: 07. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), 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 
цивилну заштиту у укупном износу од  2.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од  2.600,00 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 
2.600,00 КМ  (буџетски корисник број 00750126 – 
Одсјек за цивилну заштиту), 

 на конто 412900 Средства за боравак лица у 
локалном карантину у износу од 2.600,00 КМ  
(буџетски корисник број 00750126 – Одсјек за 
цивилну заштиту). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 
претходно 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: 01/1-401-95-5/20                           Начелник 
Датум: 13. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре-

дстава у између организационе јединице Одјељења 
за стамбено - комуналне послове и инвестиције и 
Одсјек за заједничке послове у укупном износу од  
3.510,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.510,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од 
3.510,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и инвестиције),  

 на конто 412900  Остали непоменути расходи у 
износу од 3.510,00 КМ  (буџетски корисник број 
00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.      

 
Број: 01/1-401-170/20                              Начелник 
Датум: 14. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Остала буџетска 
потрошња у укупном износу од  500,00 КМ. 

 
II 

Износ од  500,00 КМ   утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 638100 Остали издаци (рефундација 

прихода по основу књижних обавјештења 
добијених од Пореске управе) у износу од 500,00 
КМ (организациона јединица број 00750190 – 
Остала буџетска потрошња),  

 на конто 631900 Остали издаци (поврат/ 
прекњижавање прихода наплаћених у претходној 
или ранијим годинама) у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750190 – Остала 
буџетска потрошња). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 
претходно 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: 01/1-401-173/20                             Начелник 
Датум: 21. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), 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 
културу Прњавор у укупном износу од  2.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411100 Расходи за бруто плате запо- 

слених у износу од 2.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прњавор),  

 на конто 411300 Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плате у износу од 
2.000,00 КМ  (буџетски корисник број 08180011 – 
ЈУ Центар за културу Прњавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 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: 01/1-401-177/20                             Начелник 
Датум: 23. јул 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), 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 ЈУ Народна 
библиотека Прњавор, Одјељења за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Остале буџетске 
потрошње 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 413300 -  Камата на кредит од 7 мил. КМ 

износ од 3.400,00 КМ (организациона јединица 
број 00750190 – Остала буџетска потрошња),  

 са конта 412700 - Едукација пољопривредних про- 
извођача износ од 1.600,00 КМ (организациона 
јединица број 00750250 – Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и шумарство),  

 на конто 412500  - Расходи за текуће одржавање 
износ од 4.000,00 КМ  (буџетски корисник број 
08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор). 

 на конто 511300 -  Набавка опреме износ од  
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1.000,00 КМ  (буџетски корисник број 08180068 – 
ЈУ Народна библиотека Прњавор). 

  Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно 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: 01/1-434-67/20                               Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

360 
 

 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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 700,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Дујаковић (Мирко) Веселку, из Кокора, на име тешке 
материјалне ситуациије.  

  
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: 01/1-532-178/20                             Начелник 
Датум: 02. јул 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи 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 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Савковић (Немања) Зорану, из Горњих Штрбаца, на 
име тешке материјалне ситуациије.  

  
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: 01/1-532-97/20                               Начелник 
Датум: 03. јул 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 



6                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 39                             24.08.2020. 
 

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

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

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 600,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Врачевић (Драгољуб) Саши, из Прњавора, на име 
тешке материјалне ситуациије.  

  
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: 01/1-532-180/20                             Начелник 
Датум: 06. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

363 
 

 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 помо- 
ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Петковић (Његослав) Драгољубу, из Отпочиваљке, 
на име тешке материјалне ситуациије.  

  
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: 01/1-532-182/20                             Начелник 
Датум: 07. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

364 
 

 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 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Васић (Владо) Нинославу, из Горње Мравице, на 
име тешке материјалне ситуациије.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

Број: 01/1-532-181/20                             Начелник 
Датум: 07. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

365 
 

 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 1.500,00 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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи 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 
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 Макивић 
(Триво) Лазару, из Прњавора, за одлазак на научни 
скуп у Бугарску, град Burgas.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

Број: 01/1-532-174/20                             Начелник 
Датум: 10. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

366 
 

 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 3.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 3.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта у износу од 3.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за одржа- 
вање спортских активности у селу Горња Мравица. 

  
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: 01/1-434-64/20                               Начелник 
Датум: 10. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

367 
 

 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 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.100,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.100,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.100,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од 1.100,00 КМ  (организациона јединица број 
00750150 – Oдјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини Велика Илова, за набавку наро- 
дних ношњи за дјечију радионицу „Наша буду- 
ћност“.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-401-163/20                              Начелник 
Датум: 10. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

368 
 

 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-  

вор), 
 на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
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 Лепир 
(Милован) Велибору, из Шаринаца, 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: 01/1-532-188/20                            Начелник 
Датум: 13. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

369 
 

 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 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта 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 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, за одржа- 
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вање меморијалног турнира у малом фудбалу у 
Палачковцима. 

  
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: 01/1-434-65/20                               Начелник 
Датум: 16. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

370 
 

 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 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Спортском клубу „АСЦ ГВОЗДЕНИ ПУК“ Прњавор, 
за набавку опреме за потребе клуба. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-39/20                               Начелник 
Датум: 21. јул 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 4.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта у износу од 4.000,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за орга- 
низовање љетног фудбалског кампа на планини 
Борја. 

  
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: 01/1-434-66/20                             Начелник 
Датум: 22. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

372 
 

 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 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од 2.000,00 КМ  (организациона јединица број 
00750150 – Oдјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Меџлису исламске 
заједнице Прњавор, за организацију манифестације 
„Довиште - Мравица 2020“. 

 
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: 01/1-434-69/20                               Начелник 
Датум: 24. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

373 
 

 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 800,00 КМ.  

 
II 

 Износ од 800,00 KM утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од  

800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 800,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Вукајловић 
(Станоје) Миловану, из Прњавора, за трошкове 
лијечења дјетета.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-194/20                            Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

374 
 

 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 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 700,00 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 Косић (Ве- 
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селко) Бранки, из Просјека, 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: 01/1-532-196/20                             Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

375 
 

 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 Шпанић 
(Стојан) Нади, из Прњавора, на име тешке матери- 
јалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно-  

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

Број: 01/1-532-200/20                               Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

376 
 

 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 
Прњавор), 

 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 Вуковић 
(Станко) Бранку, 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: 01/1-532-198/20                             Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

377 
 

 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 
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ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
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 сре- дстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Лазић 
(Сретко) Николији, 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 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-199/20                            Начелник 
Датум: 27. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

378 
 

 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 1.800,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.800,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 
1.800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.800,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Слијепчевић 
(Душан) Бранку, 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: 01/1-532-91/20                               Начелник 
Датум: 28. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

379 
 

 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 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
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са које ће се одобрити новчана средства Репић 
(Велинко) Наташи, из Вршана, 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: 01/1-532-203/20                             Начелник 
Датум: 28. јул 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 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 Дуронић 
(Владимир) Слободану, из Кремне, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

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

Број: 01/1-532-201/20                            Начелник 
Датум: 28. јул 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 економски 
развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској православној 
црквеној општини Поточани, за обиљежавање хра- 
мовне славе у Просјеку. 

 
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: 01/1-434-71/20                              Начелник 
Датум: 28. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
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(„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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи 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 Благојевић 
(Љубомир) Жељку, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-165/20                             Начелник 
Датум: 29. јул 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 

 

ЗАКЉУЧА 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 
 Одобрава се реалокација средстава буџетске  
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјеење за локални економски развој и дру- 
штвене јелатности 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 вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су 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 
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 Римокатоличком 
жупномм уреду Св. Анте Падованског Прњавор, за 
санирање штете узроковане кваром на цјевоводу на 
објекту који се налази до цркве. 

 
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: 01/1-434-73/20                              Начелник 
Датум: 31. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
 

384 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 
Начелник општине Прњавор доноси 

 
О Д Л У К У 

о измјенaма Одлуке о условима и начину 
расподјеле средстава са буџетске позиције – 

Помоћ удружењима националних мањина у 2020. 
години 

 
Члан 1.  

 У Одлуци о условима и начину расподјеле 
средстава са буџетске позиције – Помоћ удруже- 
њима националних мањина у 2020. години („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 3/20), у члану 2. 
број „25.000,00“ замјењује се бројем „31.200,00“.  
 

Члан 2. 
У члану 5, став (2) мијења се и гласи: 

 „(2) Планирана средства у износу од 
31.200,00 КМ расподјељују се за финансирање мани- 
фестација и осталих активности удружења нацио- 
наних мањина на начин који је дефинисан међусо- 
бним договором представника удружења национа- 
лних мањина документованим записником број 03- 
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сл/20 од 18.08.2020. године, како слиједи: 
 

 

Ред/бр. Назив удружења  Износ средстава по удружењу  
1. УКПД „Тарас Шевченко“ Прњавор 10.700,00 
2. Удружење Украјинаца „Златни клас“ Прњавор 4.500,00 
3. Удружење Италијана Штивор - Клуб Трентини Штивор Прњавор 3.000,00 
4. Удружење Чеха „Чешка беседа“ Маћино Брдо 4.000,00 
5. Удружење Пољака и пријатеља „Болеславиец“ Прњавор 4.000,00 
6. „Удружење Рома општине Прњавор“ 1.500,00 
7. Удружење Рома „Ромска дјевојка- Романи ћеј“ Прњавор 1.500,00 
8. Удружење Црногораца „Ловћен“ Прњавор 1.000,00 
9. Савез нациионалних мањина општине Прњавор 1.000,00 

У К У П Н О 31.200,00 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“.  
 
Број: 01/1-022-125/20                             Начелник 
Датум: 19. август 2020. године     Дарко Томаш, с.р.  
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