
 

 

 

 

 

  

 

   
 

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   

 

9. фебруар 2021. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 6              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 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. Стату- 

та општине Прњавор (“Службени гласник општине 

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

доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

 О ДУПУНИ ПРАВИЛНИКА О  ИЗБОРУ  

СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

У Правилнику о избору спортисте општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 3/20), у члану 13. додаје се нови став који гласи:  

„Најуспјешнија екипа – индивидуални спо- 

рт, бодује се тако што се сваки најбољи појединачни 

резултат из свих узрасних категорија (мушких и 

женских) сабере. Уколико при бодовању резултат 

два или више клубова буде изједначен, предност 

има екипа која у сениорској категорији има бољи 

резултат.“. 
 

Члан 2. 

      Овај Правилник ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-5/21                                 Начелник 

Датум: 2. фебруар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор, за давање сагласности на Прави- 

лник о измјенама Правилника о унутрашњој орга- 

низацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

здравственој установи Дом здравља Прњавор, наче- 

лник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о измје- 

нама Правилника о унутрашњој организацији и си- 

стематизацији радних мјеста у Јавној здравственој 

установи Дом здравља Прњавор број 120/21 од 

02.02.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-46/21                               Начелник 

Датум: 3. фебруар 2021. 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 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог за- 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 300,00 КМ (организациона једини- 

ца 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, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Милосавац 

(Владо) Дарију, из Доње Мравице, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-193/20                              Начелник 

Датум: 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Остала буџетска потрошња у износу од 

5.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 5.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

5.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487300 – Трансфер јединици локалне 

самоуправе – Општини Костајница у износу од 

5.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750190 - Остала буџетска потрошња). 

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 487300 – Трансфер јединици локалне само- 

управе – Општина Костајница, са које ће се одо- 

брити новчана средства Општини Костајница, на 

име помоћи за санацију штете настале након земљо- 

треса јачине 6,3 по  Rihteru, чији је епицентар био у 

Петрињи, Република Хрватска. 

 

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: 01/1-434-11/21                              Начелник 

Датум: 12. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

82 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Станчић (Симеун) Живојину, из Доњих 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 општи- 
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не Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-295/20                            Начелник 

Датум: 12. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 400,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Игњић (Мирјана) Верици, из Бабановаца, 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: 01/1-532-351/20                            Начелник 

Датум: 12. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 300,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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 

позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима са које ће се рјешавајући по захтјеву 

Борачке организације општине Прњавор, одобрити 

новчана помоћ Заставни (Митар) Васиљу, из Новог 

Села, на име тешке материјалне ситуације. Средства 

уплатити на рачун сина Заставни Владимира, број: 

555-100-00410237-90, отворен код Нове банке. 

 

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: 01/1-568-3/21                                Начелник 

Датум: 12. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 2.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I овог 

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

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 2.500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана сре- 

дства Моравац (Недељко) Николи, из Околице, за 

трошкове спортског такмичења. 
  

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: 01/1-532-14/21                             Начелник 

Датум: 13. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Прњавор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама 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 487900 - Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана средства ЈУ ОШ „Иво 

Андрић“ Кулаши, за плаћање рачуна за текуће тро- 

шкове. 

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: 01/1-434-9/21                                Начелник 

Датум: 13. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

87 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 200,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поједи- 

нцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Косић Владимиру, из Прњавора, на име трошкова 

сахране тетке, која није имала ближих сродника. 

  

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: 01/1-532-371/20                            Начелник 

Датум: 13. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

88 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 једини- 

цу Кабинет начелника у износу од 700,00 КМ.  
 

II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 700,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Петковић (Горан) Славену, студенту Факултета 

техничких наука у Новом Саду, за финансирање 

пројекта - израда аутономних робота за национално 

и европско такмичење EUROBOT 2021.  
 

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: 01/1-532-359/20                            Начелник 

Датум: 18. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

89 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана сре- 

дства Новић (Предраг) Милану, из Доње 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: 01/1-532-357/20                            Начелник 

Датум: 18. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

90 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 600,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
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Милиновић (Мијо) Драгану, из Прњавора, на име 

тешке материјалне ситуације. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-354/20                            Начелник 

Датум: 18. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

91 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Тубак (Савко) Радмили, из Прњавора, на име тешке 

материјалне ситуације. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-353/20                            Начелник 

Датум: 18. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Поповић (Урош) Милораду, из Велике 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: 01/1-532-189/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

93 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 200,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Рујевић (Пајо) Нади, из Прњавора, на име тешке ма- 

теријалне ситуације. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-265/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 150,00 КМ.  
 

II 

Износ од 150,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 150,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Бојић (Саво) Веселку, из Кокора, 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: 01/1-532-256/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

95 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 400,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Вуковић (Лука) Ковиљку, из Бабановаца, на име 

тешке материјалне ситуације. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-119/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 400,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Косић (Остоја) Миленку, из Орашја, на име тешке 

материјалне ситуације. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-259/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 - Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана сре- 

дства Дуроњић (Урош) Јеленку, из Горњих Штрба- 

ца, на име тешке материјалне ситуације. 

  

III 

 За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-296/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

98 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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), 
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• на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима у износу од 1.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Васић (Здравко) Небојши, из Околице, на име тро- 

шкова 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: 01/1-532-297/20                            Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Малијевић (Костадин) Драгани, из Бабановаца, за 

трошкове лијечења.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-372/20                           Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 400,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана 

средства Алексић (Бранко) Бранкици, 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: 01/1-532-360/20                           Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 
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(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 400,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Сувајац Нади, из Печенег 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: 01/1-532-25/21                             Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 - Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима у износу од 1.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 - Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Бијелонић (Милутин) Недељку, из Велике Илове, за 

санирање штете настале еутаназијом музних крава.  

  

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: 01/1-434-108/18                           Начелник 

Датум: 19. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 - Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана сре- 

дства Живковић Мирку, из Насеобине Лишње, за  
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трошкове лијечења дјетета.  

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-23/21                             Начелник 

Датум: 20. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Тепић (Свето) Бошку, из Доње Мравице, за трошкове 

лијечења.  

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-29/21                             Начелник 

Датум: 20. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 1.500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима, са које ће се одобрити новчана сре- 

дства Марковић Душанки, из Кулаша, на име тешке 

материјалне ситуације.  

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-26/21                             Начелник 

Датум: 21. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 
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Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта 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 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 

Боксерском клубу „Ринг“ Прњавор, за регулисање 

заосталих обавеза. 
 

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: 01/1-434-12/21                             Начелник 

Датум: 22. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 3.594,70 КМ.  
 

II 

Износ од 3.594,70 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.594,70 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 3.594,70 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 Ко- 

шаркашком клубу „MLADOST BULLDOGS“ Прња- 

вор, за измирење обавеза за играче клуба.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-19/21                             Начелник 

Датум: 25. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 300,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Панчић (Стојан) Мирославу, из Кулаша, 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: 01/1-532-34/21                             Начелник 

Датум: 26. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 

109 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Дамјановић (Славко) Мири, 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: 01/1-532-249/20                            Начелник 

Датум: 26. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 1.500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Марковић (Марко) Госпи, из Прњавора, на име те- 

шке 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: 01/1-532-242/19                           Начелник 

Датум: 26. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника у износу од 700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

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

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

• на конто 416100 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 700,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750120 - Кабинет начелника). 

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 по- 

зицији 416100 – Једнократне новчане помоћи поједи- 

нцима, са које ће се одобрити новчана средства Хајек 

(Емил) Зденки, 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 доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-41/21                             Начелник 

Датум: 27. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 

ка). 

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 – Једнократне новчане помоћи поје- 

динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Гајић (Милован) Јелени, из Доње Мравице, за 

трошкове припреме за дворанско првенство Европе 

у Пољској. 

  

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: 01/1-532-40/21                             Начелник 

Датум: 27. јануар 2021. 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 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслеђа) у износу 

од 1.500,00 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 резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслеђа), са које ће 

се одобрити новчана средства Меџлису Исламске 

заједнице Прњавор, за набавку опреме неопходне за 

редовно одвијање вјерског живота. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 
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Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-24/21                             Начелник 

Датум: 28. јануар 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

114 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), члана 2. Одлуке o привременом 

финансирању општине Прњавор за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/21), 

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 Кабинет начелника 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 – Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 

лника). 

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 – Једнократне новчане помоћи по- 

јединцима, са које ће се на захтјев Меџлиса Исла- 

мске заједнице Прњавор одобрити новчана средства 

Ћуран Садети, из Коњуховаца, за трошкове 

школовања. Средства уплатити на рачун Меџлиса 

Исламске заједнице Прњавор. 

  

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закљуак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-48/21                             Начелник 

Датум: 28. јнуар 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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резерве, број: 01/1-434-19/21.............................12 
 

108 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-34/21.............................12 
 

109 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-249/20...........................13 
 

110 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-242/19...........................13 
 

111 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-41/21.............................13 
 

112 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-40/21.............................14 
 

113 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-434-24/21.............................14 
 

114 Закључак о реалокацији средстава буџетске 

резерве, број: 01/1-532-48/21.............................14 
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___________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон (051) 660-340, е-маил Излази у складу са 

потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 


