
 
 
 
 
 
  

 

   
 

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   

 

11. јануар 2021. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 1              Година 57. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1 
 

На основу члана 38. став 3. Закона о буџе- 
тском систему Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), члана 59. и члан 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 67. и члана 88. став 1. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У  
о привременом финансирању општине Прњавор 

за 2021. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се обим расхода за 

привремено финансирање функција општине Прња- 
вор у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године. 

 
Члан 2. 

Привремено финансирање утврђује се у виси- 
ни jeдне четвртине буџета усвојеног за претходну 
фискалну годину, у износу од 3.975.000,00 КМ.                                                               

   
Члан 3. 

Привремено финансирање ће се извршавати у 
складу са приоритетима утврђеним чланом 12. Одлу- 
ке о извршењу буџета за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19). 

 
Члан 4. 

Ова одлука објављује се у „Службеном гла- 
снику општине Прњавор“, а примјењиваће се од 1. 
јануара 2021. године. 

 
Број: 01/1-400-9/20                                Начелник 
Дана: 31. децембар 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 бу 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 

II 
Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

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

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

 на конто 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи 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 
(Милан) Горану, из Прњавора, за лијечење мало- 
љетног дјетета.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-361/18                             Начелник 
Дана: 04. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 340,00 КМ.  

 
II 

Износ од 340,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

340,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 340,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 - Oдјељење за ло- 
кални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 415200 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Клубу малог 
фудбала „Љубић“ Прњавор, за набавку спортске опре- 
ме за нове чланове клуба. 

  
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: 01/1-434-93/20                               Начелник 
Дана: 04. новембар 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 бу- 

џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

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

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

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 Стојковић 
(Жељко) Драгану, 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: 01/1-532-310/20                             Начелник 
Дана: 04. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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- 
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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 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 Тофил 
(Васиљ) Александру, 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: 01/1-532-308/20                            Начелник 
Дана: 04. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 ре- 
зерве 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 Вуковић 
(Предраг) Сањи, 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: 01/1-532-314/20                            Начелник 
Дана: 04. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), 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 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 Савановић 
(Станко) Зорки, из Доњих Штрбаца, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

Број: 01/1-532-319/20                           Начелник 
Дана: 04. новембар 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 буџе- 
та општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 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 помо- 
ћи у износу од 800,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 – Oдјељење за локални еко- 
номски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Савковић 
(Недељко) Слађани, из Горњих Штрбаца, 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: 01/1-532-322/20                           Начелник 
Дана: 04. новембар 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 („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве („Службени гласник општине Пр- 
њавор“ број 15/19), Начелник општине доноси сље- 
дећи                              

                           
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за стамбено комуналне - послове и 
инвестиције у износу од 2.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ у реализацији проје- 
ката заједница етажних власника у износу од 
2.500,00 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 етажних власника Све- 
тог Саве бр. 22 Прњавор, за постављање фасаде на 
стамбеној згради. 

 
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: 01/1-401-247/20                           Начелник 
Дана: 04. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  
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резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 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 ра- 
звој спорта у износу од 3.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за наба- 
вку спортске опреме за клубове са подручја Општи- 
нског фудбалског савеза Прњавор.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

Број: 01/1-434-102/20                           Начелник 
Дана: 06. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве („Службени гласник општине Пр- 
њавор“ 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 834,00 КМ.  

 
II 

Износ од 834,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

834,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Удружење СУБНОР-а у 
износу од 834,00 КМ (организациона јединица 
број 00750180 – Oдјељење за борачко – инва- 
лидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Удружење СУБНОР-а, са које ће 
се средства дозначити Удружењу СУБНОР Прња- 
вор, за радове на споменику на Равном Брду на 
Љубићу 600,00 КМ и 234,00 КМ за плаћање рачуна 
бр 117-20 од 21.10.2020. г. Предузећу за превоз пу- 
тника „Јелић Тоурс“ д.о.о. Прњавор за превоз гра- 
ђана на релацији Прњавор-Љубић-Прњавор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

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

Број: 01/1-434-100/20                           Начелник 
Дана: 06. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 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 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 Симић (Ми- 
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лован) Жељки, из Доње Илове, 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: 01/1-532-318/20                           Начелник 
Дана: 06. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- жбени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 резе- 
рве 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 Чајић (Ха- 
кије) Адмири, 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: 01/1-532-328/20                           Начелник 
Дана: 06. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве („Службени гласник општине Пр- 
њавор“ број 15/19), Начелник општине доноси сље- 
дећи 

                                  
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 по- 
моћи 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 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 Вуко- 
мановић (Стојко) Миленку, из Д. Мравице, на име 
трошкова лијечења и 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: 01/1-532-333/20                           Начелник 
Дана: 09. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 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 (организа- 
циона јединица број 00750150 - Oдјељење за ло- 
кални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Мандић (Вуја- 
дин) Мишо, 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: 01/1-532-9/20                               Начелник 
Дана: 12. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 - Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Лешчешин 
(Марјан) Драган, из Маћиног Брда, на име трошкова 
лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-330/20                           Начелник 
Дана: 09. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 ре- 
зерве 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 Ђурић 
(Анђелко) Станку из Поточана, а биће уплаћена на 
рачун Ђурић Весне-Станкове мајке, на име тро- 
шкова лијечења. 
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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: 01/1-532-164/20                          Начелник 
Дана: 09. новембар 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 буџе- 
та општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 помо- 
ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 – Oдјељење за локални еко- 
номски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве 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 Тошић 
(Ранко) Драгани из Г. Палачковаца, на  име трошкова 
лијечења дјеце и тешке матареијалне 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: 01/1-532-293/20                          Начелник 
Дана: 09. новембар 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 51/20), 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 Прња- 
вор), 

 на конто 415200 - Средства за пројекат „Дневни 
центар за дјецу и омладину ометену у физичком 
и психичком развоју“ Прњавор у износу од 
700,00 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 – Средста за пројекат „Дневни 
центар за дјецу и омладину ометену у физичком и 
развоју“ Прњавор, са које ће се одобрити новчана 
средства Удружењу родитеља дјеце са сметњама у 
физичком и психичком равоју „Невен“ Прњавор, за 
трошкове сахране Габријеле Бјелоскурски. 

  
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: 01/1-532-336/20                          Начелник 
Дана: 10. новембар 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 и  
51/20), Начелник општине доноси сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 2.412,57 КМ.  

 
II 

Износ од 2.412,57 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.412,57 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 
износу од 2.412,57 КМ (организациона јединица 
број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве 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 у Гаљиповцима, за измирење дуга. 

 
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: 01/1-434-104/20                          Начелник 
Дана: 10. новембар 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 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 и 
51/20), 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 2.300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.300,00 KM утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 
2.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 
износу од 2.300,00 КМ (организациона јединица 
број 00750150 – Oдјељење за локални еко- 
номски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини и Парохији Лишањској у Насе- 
обини Лишња, за набавку грађевинског материјала 
за изградњу парохијског дома. 

 
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: 01/1-434-103/20                          Начелник 
Дана: 10. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 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 резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Минисра-  
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рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 - Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Будак (Томи- 
слав) Славиша из Јасика, на име тешке материјалне 
ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-338/20                          Начелник 
Дана: 12. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 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 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 Ровер 
(Игњац) Сандро из Долина, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-341/20                          Начелник 
Дана: 12. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ 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 је- 
диница 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 Куртић 
(Ахмет) Емиру из Бабановаца, на име трошкова за 
лијечење 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: 01/1-532-342/20                          Начелник 
Дана: 13. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 



11.01.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 1                                  11 
 

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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима из борачке популације, са које ће се одо- 
брити новчана средства Ђурић (Небојша) Маји из 
Прњавора, на име тешке материјалне ситуације и 
трошкове школовања. 

 
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: 01/1-532-344/20                          Начелник 
Дана: 13. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог  

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Микић (Дра- 
го) Маји 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: 01/1-532-204/20                          Начелник 
Дана: 18. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 
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које ће се одобрити новчана средства Ђурић (Ста- 
ноје) Нинку из Прњавора, на име трошкова лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-345/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 2020. године  Дарко Томаш, с.р. 
 

28 
 

 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 51/20), 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 8.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 8.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

8.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 8.500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства Фу- 
дбалском клубу „Љубић“ Прњавор, за трошкове пре- 
воза који су настали усљед одлазака такмичарских 
селекција на гостојуће првенствене утакмице. 

  
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- 

општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-434-106/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Санчанин 
(Ђуро) Мири, из Маћиног брда, 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: 01/1-532-349/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 2020. године  Дарко Томаш, с.р. 
 

30 
 

 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 51/20), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
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резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

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

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
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 резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Гатарић 
Бојани, из Прњавора, за трошкове лијечења кћерке. 

 
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: 01/1-532-340/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 КМ 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 по- 
моћи 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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Тубоњић 
(Вељко) Сњежани, из Грабик Илове, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-287/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 
51/20), и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“ број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 КМ 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 по- 
моћи у износу од 300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
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са које ће се одобрити новчана средства Миладић 
(Недељко) Јелици, из Просјека, 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: 01/1-532-346/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 19/19 и 51/20), 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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације, са које ће се 
рјешавајући по захтјеву Борачке организације 

општине Прњавор, одобрити новчана помоћ Вуко- 
мановић (Ђуро) Драгиши, из Чорли, за трошкове 
лијечења. Средства дозначити на текући рачун 
Кнежевић Дражане, која брине о тешко болесном и 
готово непокретном Драгиши. 

 
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: 01/1-532-352/20                          Начелник 
Дана: 23. новембар 2020. године  Дарко Томаш, с.р. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

34 
 

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

ОГЛАС 
 

 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број 06-372-14/09 од 29.10.2009. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-53 упис осни- 
вања Заједнице за управљање зградом Прњавор, 
улица Трг српских бораца број 40, са сљедећим 
подацима: 
 Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 
вљање зградом Прњавор, улица Трг српских бораца 
број 40, је Радован Будак, предсједник Управног 
одбора заједнице, самостално и без ограничења. 

Брисање досадашњих овлашћених лица за 
заступање заједнице Драге Галића, предсједника 
Управног одбора заједнице. 

 

Број: 06-372-14/09                  Службено лице органа 
Датум: 31. децембар 2020. г.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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