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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и чл. 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), Начелник 
општине Прњавор доноси 
 

ОДЛУКУ 
о проглашавању Дана жалости 

 

Члан 1. 
    Поводом трагичне смрти Вање Рудић из Пр- 
њавора проглашава се Дан жалости на подручју 
општине Прњавор дана 13.10.2020. године.  
 

Члан 2. 
 Дан жалости обиљежиће се спуштањем за- 
ставе на пола копља на згради Општинске управе 
Општине Прњавор, јавних предузећа и установа 
којима је оснивач Општина Прњавор. 

 
Члан 3. 

На Дан жалости неће се на јавним мјестима 
одржавати програми јавног, културног и забавног 
карактера и неће се емитовати музика у угостите- 
љским објектима. 

 
Члан 4. 

Обавезују се програмски медији на подручју 
општине Прњавор да своје садржаје прилагоде Дану 
жалости. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 
 

Број: 01/1-022-133/20                             Начелник 
Датум: 13. oктобар 2020. год.        Дарко Томаш, с.р.  
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На основу члана 22. Закона о заштити и спа- 

савању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зара- зних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите 
и спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 
88. став (1) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације 
начелник општине доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Прњавор 
 

 У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 1. Забрањују се до 02.11.2020. године сва 
јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што 
укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и 
слична организована окупљања. 
 2. Ограничава се рад до 02.11.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 
часова: 
 - трговинама на велико, 
 - трговачким центрима и свим трговинама 
на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
 - фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
 - приватним стоматолошким амбулантама, 
 - свим субјектима који обављају занатско-
услужне дјелатности, 
 - пољопривредним апотекама, 
 - дрогеријама. 
 3. Ограничава се рад до 02.11.2020. године 
од 06,00 до 24,00 часа: 
 - угоститељским објектима за исхрану и 
пиће, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности. 
 4. До 02.11.2020. године дозвољавају се та- 
кмичарске активности спортских организација и 
спортиста искључиво без присуства публике, уз 
поштовање свих епидемиолошких мјера које је 
прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Репу- 
блике Српске“. 
 5. Ограничава се рад до 02.11.2020. године 
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници на 
велико. 
 6. Ограничава се рад до 02.11.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа радним даном, а недјељом од 
07,00 до 17,00 часова тржници на мало и зеленој 
пијаци. 
 7. Субјектима који обављају дјелатност про- 
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад до 02.11.2020. године од 06,00 до 
24,00 часа. 
 8. У прописаном редовном радном времену 
могу радити: 
 - драгстори, 
 -  базени, „wellnes“ и спа центри посебно и у 
склопу објеката за смјештај, 
 -  дјечији вртићи и 
 -  играонице. 
 9. Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад 
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа. 
 10. Хотели, хостели и мотели могу пружати 
услуге смјештаја гостију без временског ограни- 
чења, као и услуге исхране и пића гостима и трећим 
лицима са временским ограничењем од 06,00 до 
24,00 часа. 
 11. Апотеке могу да раде сваким даном од 
07,00 до 22,00 часа. 
 12. Сви напријед наведени субјекти дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и 
ширења COVID-19  болести на радном мјесту. 
 13. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 
 - организовати свој рад уз примјену пропи- 
саних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Инсти- 
тут за јавно здравство Републике Српске“ са посе- 
бном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз обавезно 
поштовање прописане физичке дистанце и 
 - на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 
 14. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних про- 
стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
 15. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са Зако- 
ном о заштити становништва од заразних болести и 
Кривичним закоником Републике Српске. 
 16. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како слиједи: 

 - на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у просторијама органа, онемогућити 

задржавање у просторијама органа и прављење ду- 
жих редова у затвореном простору, 
 - одржавати растојање између грађана у за- 
твореним просторима од најмање два метра, уз пре- 
дузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 
 - контрола броја корисника услуга шалтер 

сале и матичних служби зависно од простора, 
одржавање физичке дистанце од два метра и уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 

мјесту ко- ја пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 
 17. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова-Поли- 
цијска станица Прњавор, те инспектори и комунални 
полицајци Одјељења за инспекцијске послове 
општине Прњавор. 
 18. Наредба број 01/1-014-229/20 од 22.09. 
2020. године ставља се ван снаге. 
 19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  
 
Број: 01/1-014-241/20                            Начелник 
Датум: 13. oктобар 2020. год.        Дарко Томаш, с.р.  
 

423 
 

 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 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 
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општине Прњавор, одобрити новчана помоћ Матић 
(Радосав) Недељку, из Горње Илове, на име тешке 
материјалне ситуације.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

  
Број: 01/1-532-242/20                           Начелник 
Датум: 01. септембар 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 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Стојковић 
(Радивоје) Невенку, из Бабановаца, за трошкове 
авионске карте за одлазак кћерке Кристине у Турску 
на Балканско првенство у атлетици.  

  
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 општи- 

не Прњавор». 
  

Број: 01/1-532-247/20                          Начелник 
Датум: 02. септембар 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 1.500,00 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 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 Лебурић 
(Љубомир) Љубиши, 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: 01/1-532-244/20                           Начелник 
Датум: 02. септембар 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),  
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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 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Панић 
(Недељко) Далибору, из Млинаца, 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: 01/1-532-248/20                           Начелник 
Датум: 03. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

427 
 

 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Вујасиновић 
Николији, 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: 01/1-532-246/20                          Начелник 
Датум: 10. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

428 

 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 
Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

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

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

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у изно- 
су 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 
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позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини Шибовска, за санацију гробља- 
нске капеле Велика Илова-Калабе. 

 
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: 01/1-434-80/20                              Начелник 
Датум: 10. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

429 

 

 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 ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прња- 
вор у износу од 4.700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.700,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 
4.700,00 КМ (организациона јединица број 
08400005 – ЈУ Музичка школа „Константин 
Бабић“ Прњавор). 

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 511300 – Набавка опреме, за набавку 
клавира. 

 
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: 01/1-401-224/20                             Начелник 
Датум: 11. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

430 

 

 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 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима 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 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, која ће се дозначити 
СПКД „Просвјета“ Прњавора, за набавку техничких 
средстава за потребе друштва. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

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

 
Број: 01/1-431-2/20                               Начелник 
Датум: 11. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

431 
 

 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 
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3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Бјелошевић 
(Милорад) Марици, из Околице, 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: 01/1-532-252/20                           Начелник 
Датум: 14. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

432 

  

 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 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 Трипић 
(Милан) Ранку, из Прњавора, на име тешке мате- 
ријалне ситуације.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

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

 

Број: 01/1-532-272/20                           Начелник 
Датум: 23. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

433 
 

 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 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  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српском право- 
лсавном Манастиру Ступље у Горњим Вијачанима, 
за завршетак радова на народној трпезарији са 
пратећим садржајем. 

 
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: 01/1-434-86/20                             Начелник 
Датум: 25. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

434 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

 на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта 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 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, за набавку 
спортске опреме за следећу сезону 2020/2021. г. 

  
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: 01/1-434-84/20                             Начелник 
Датум: 25. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

435 
 

 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 дру- 
штвене 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 помо- 
ћи у износу од 400,00 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Ромањски 
(Васиљ) Соњи, из Лужана, 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: 01/1-532-277/20                             Начелник 
Датум: 25. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

436 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине  
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 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 помо- 
ћи у износу од 1.000,00 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 Моравац 
(Недељко) Николи, из Прњавора, репрезентативцу 
БиХ и најперспективнијем џудисти у Џудо савезу, за 
трошкове тренинга и учешћа на такмичењима прве- 
нства Републике Српске, БиХ и Балкана.  

  
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: 01/1-434-87/20                             Начелник 
Датум: 29. септембар 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 19/19), Начелник 
општине доноси следећи  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре-  

дстава у између организационе јединице Одјењеља 
за борачко-инвалидску заштиту и Одјељења за 
стамбено - комуналне послове и инвестиције у 
укупном износу од  13.100,00 КМ. 

 

II 
Износ од 13.100,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 415200 Средства за организовање пара- 

стоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 
дницама  у износу од 13.100,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750180 – Одјељење за бора- 
чко-инвалидску заштиту),  

 на конто 511200  Изградња и реконструкција 
спомен обиљежја у мјесним заједницама у износу 
од 13.100,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено -комуналне 
послове и инвестиције). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-219/20                            Начелник 
Датум: 09. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

438 
 

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  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције у 
укупном износу од  13.750,00 КМ. 

 
II 

Износ од 13.750,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412500 Трошкови санације ударних рупа 

у износу од 13.750,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције),  

 на конто 412800 Крпање ударних рупа на улица- 
ма у износу од 13.750,00 КМ (организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.         
 
Број: 01/1-401-220/20                            Начелник 
Датум: 09. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

439 
 

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  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Музичка 
школа „Константин Бабић“ Прњавор у укупном 
износу од 5.300,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.300,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 Расходи за бруто накнаде тро- 

шкова и остлих личних примања у износу од 
700,00 КМ (буџетски корисник број 08400005 – 
ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прња- 
вор),  

 са конта 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга у износу од 3.800,00 КМ (буџетски 
корисник број 08400005 – ЈУ Музичка школа 
„Константин Бабић“ Прњавор),  

 са конта 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 800,00 КМ (буџетски корисник број 
08400005 – ЈУ Музичка школа „Константин Ба- 
бић“ Прњавор), 

 на конто 511300 Набавка опреме у износу од 
5.300,00 КМ (буџетски корисник број 08400005 – 
ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прња- 
вор). 
 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: 01/1-401-215/20                            Начелник 
Датум: 09. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

440 
 

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  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор у укупном износу од  
6.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 6.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 416100 Новчане помоћи у износу од 

6.500,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 – 
ЈУ Центар за социјални рад Прњавор),  

 на конто 412900 Остали непоменути расходи у 
износу од 6.500,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
вор). 
 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: 01/1-401-209/20                            Начелник 
Датум: 14. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р.  
 

441 
 

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  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 
за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности у укупном износу од 4.795,00 КМ. 

 
II 

Износ од 4.795,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 415200 Средства за превоз ђака осно- 

вних школа у износу од 4.795,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти), 

 на конто 415200 Помоћ удружењима националних  
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мањина у износу од 3.220,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности), 

 на конто 415200 Средства за имплементацију про- 
јекта „Омладинска банка“ у износу од 1.575,00 
КМ (организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре-  

 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-225/20                           Начелник 
Датум: 15. септембар 2020. год.   Дарко Томаш, с.р. 
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