
 
 
 
 
  

 

   
 

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   

 

09. септембар 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 41           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 
 

387 
 

 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  

 
ПРАВИЛНИК 

о  измјенама 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, 27/20 и 39/20) у члану 49. у ставу (1) у 
тачки 5. у тексту „Звање“ ријеч: „другог“ замјењује 
се ријечју: „првог“, а у тексту „Посебни услови за 
обављање“ ријечи: “једна година“ замјењују се рије- 
чима: „двије године“. 

 
Члан 2. 

 У члану 62. у тачки 8. у тексту „Број извр- 
шилаца“ ријеч и број: „Четири (4)“ замјењују се 
ријечју и бројем: „Пет (5)“. 
 

Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 
Прњавор“. 
 
 Број: 01/1-022-127/20                            Начелник 
Датум: 31. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. члана 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

РЈЕШЕЊЕ  
o именовању Општинског тима за управљање 
пројектом „Модерна инфраструктура за развој 

пољопривреде и развијена села“ 
 

I 
           У Општински тим за управљање и праћење 
пројекта „Модерна инфраструктура за развој пољо- 
привреде и развијена села“ (у даљем тексту: Општи- 
нски тим) именују се: 

1. Далибор Прерадовић, дипл. инж. саоб. – 
начелник Одјељења за стамбено–комуналне послове 
и нвестиције - Кординатор пројекта, 

2. Бранка Јовић-Атић, дипл. правник – стру- 
чни савјетник за праћење реализације уговора и пра- 
вна питања - члан, 

3. Милица Божуновић, дипл. инж. саоб. – ви- 
ши стручни сарадник за стамбено-комуналне посло- 
ве - члан, 

4. Мишо Вујић, дипл. инж. пољ. - начелник 
Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство-члан,  

5. Петар Игњатић, дипл. инж. пољ. - шеф 
Одсјека за пољопривредну производњу, члан, 

6. Владимир Рупа, струковни инж. грађ. - 
виши стручни сарадник за изградњу инфраструкту- 
рних објеката, члан. 

 

II 
 Задатак општинског тима је управљање и 
праћење пројекта „Модерна инфраструктура за ра- 
звој пољопривреде и развијена села“ по Јавном 
позиву јединицама локалне самоуправе у Републици 
Српској за подношење приједлога пројеката за до- 
дјелу средстава из Финансијског механизма за 
финансирање пројеката интегрисаног и одрживог 
локалног развоја  2020/2021 године у сагласности са 
начелником Општине и партнером пројекта. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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ња и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

IV 
 Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-199/20                            Начелник 
Датум: 14. август 2020. год.          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 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 – Помоћ удружењу националних 
мањина 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 – Помоћ удружењу националних 
мањина, са које ће се одобрити новчана средства 
УКПД „Тарас Шевченко“ Прњавор, за објављивањe 
и издавањe књиге „Збирка украјинских пјесама“. 

  
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: 01/1-401-181/20                           Начелник 
Датум: 05. август 2020. год.          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 борачко - инвалидску заштиту у 
износу од 491,00 КМ.  

 
II 

Износ од 491,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

491,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације у износу од 
491,00 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 општи- 
не Прњавор, одобрити новчана помоћ Миодраговић 
(Анђелко) Виданку, из Ратковца, за трошкове гро- 
бног мјеста преминулог оца.  

 
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: 01/1-532-205/20                            Начелник 
Датум: 05. август 2020. год.          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 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 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 
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 Смиљанић 
(Раде) Славку, из Околице, 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: 01/1-532-162/20                            Начелник 
Датум: 07. август 2020. год.          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 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 по- 
моћи у износу од 600,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 - Oдјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Зловарић 
(Симо) Јелени, из Доњих 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: 01/1-532-213/20                             Начелник 
Датум: 10. август 2020. год.          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 1.800,00 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 по- 
моћи 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 Иванчевић 
Милени, из Хрваћана, 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: 01/1-532-166/20                            Начелник 
Датум: 11. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
  

394 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 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 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су од 3.000,00 КМ  (организациона јединица број 
00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама (За- 
штита културно-историјског наслијеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини Стара Дубрава, за изградњу па- 
рохијског дома у Старој Дубрави.  

 
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: 01/1-434-75/20                              Начелник 
Датум: 11. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 је- 
диницу 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 
Прњавор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 Карановић 
(Чедомир) Зорану, 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: 01/1-532-215/20                            Начелник 
Датум: 11. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 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 по- 
моћи 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 Тешић 
Винки, из Горње Илове, на име тешке материјалне 
ситуациије.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

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

Број: 01/1-532-233/20                            Начелник 
Датум: 24. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 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 по- 
моћи у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
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 Граховац 
(Милован) Вујадину, 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: 01/1-532-217/20                           Начелник 
Датум: 25. август 2020. год.          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 
(„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 
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 Достанић 
(Раденко) Слађани, из Горњих Штрбаца, 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: 01/1-532-218/20                            Начелник 
Датум: 25. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 једи- 
ницу 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 општи- 
не Прњавор, одобрити новчана помоћ Вујић (Нико- 
ла) Зорану, из Скакаваца, 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: 01/1-532-228/20                            Начелник 
Датум: 25. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 стамбено комуналне - послове 
и инвестиције у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

 на конто 415200 – Помоћ у реализацији пројеката 
заједница етажних власника у износу од 2.000,00 
КМ (организациона јединица број 00750170 – 
Одјељење за стамбено комуналне - послове и 
инвестиције). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ у реализацији пројеката 
заједница етажних власника, са које ће се одобрити 
новчана средства Заједници за управљање зградом у 
улици Раде Врањешевића бр. 6 Прњавор, за сани- 
рање стамбене зграде. 

 
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: 01/1-532-232/20                            Начелник 
Датум: 28. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 
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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 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 Стојаковић 
(Милан) Грозди, из Прњавора, на име тешке мате- 
ријалне 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: 01/1-532-139/20                            Начелник 
Датум: 28. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
 

402 
 

 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 
(„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 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 Симић 
(Вукашин) Бранкици, из Велике Илове, 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: 01/1-532-239/20                             Начелник 
Датум: 28. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
 

403 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 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, 
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са које ће се одобрити новчана средства Тодић 
(Владо) Владани, 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: 01/1-532-240/20                             Начелник 
Датум: 31. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
 

404 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 Прњавор), 
 на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта 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 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, за набавку 
спортске опреме. 

  

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: 01/1-434-81/20                               Начелник 
Датум: 31. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
 

405 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 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 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 удружењима из области 
културе и осталим удружењима у износу од 
2.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Oдјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, која ће се дозначити 
Друштву умјетника и пријатеља умјетности Прња- 
вор, за реализацију пројекта „ПОП-РОК радионица“. 

 
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: 01/1-434-74/20                              Начелник 
Датум: 10. август 2020. год.          Дарко Томаш, с.р.  
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