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Бањалука 
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На основу чл. 59. и  82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 67. и 
88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
1. Именује се Комисија за израду приједлога 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама (у даљем тексту:  
Комисија), у саставу: 

1. Невена Галић Митрић – 
предсједник, 

2. Бранка Јовић Атић, члан; 
3. Амел Кебић, члан. 

2. Задатак Комисије је да утврди приједлог 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама, у складу са Законом 
о комуналним таксама (,,Службени 
гласник Републике Српске'', бр. 4/12 и 
123/20), у року од 15 дана од дана пријема 
овог рјешења, те исти достави Кабинету 
начелника ради упућивања у скупштинску 
процедуру. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Прњавор''. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-259/21 
Датум: 15.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК 
                                                                                              

Дарко Томаш 
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На основу чана 59. став (1) тачка 18) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 
67. став (1) тачка 21) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17 и 12/18),  начелник 
општине Прњавор д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о  расподјели средстава за обиљежавање 

значајних датума у мјесним заједницама у 
2021. години 

 
 

Члан 1. 
 

 Oдлуком o расподјели средстава за 
обиљежавање значајних датума у мјесним 
заједницама у 2021. години, утврђује се начин 
расподјеле средстава за обиљежавање 
значајних датума у мјесним заједницама 
општине Прњавор, у оквиру потрошачке 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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јединице Одјељење за општу управу, са 
позиције 412900 – Трошкови обиљежавања 
значаних датума у мјесним заједницама, у 
укупном износу од  4.000,00 КМ. 
                                                                     

Члан 2. 
 
  Средства са позиције из члана 1. ове 
одлуке одобриће се за обиљежавање значајних 
датума у мјесним заједницама на подручју 
општине Прњавор, који су утврђени на основу 
приједлога Савјета мјесних заједница, у износу 
до 500,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

 Захтјев за одобравање средстава, са 
одлуком Савјета мјесне заједнице и 
предрачуном трошкова добављача роба и 
услуга, подноси се Одјељењу за општу управу.   
  Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, 
а на приједлог Одјељења за општу управу.  
  Закључак са приложеном 
документацијом доставља се Одјељењу за 
финансије. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за општу управу и Одјељење за 
финансије. 

Члан 5. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
 Број: 01/1-022-65/21                                                                                           
            Датум: 07.06.2021. године  

                                     НАЧЕЛНИК 
                               Дарко Томаш 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 
20. Правилника о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за 

спровођење поступка по Јавном 
конкурсу за попуњавање 
упражњених радних мјеста 
службеника у Општинској управи 
општине Прњавор (у даљем тексту: 
Комисија) именују се: 

1) Ивана Живанић, службеник за 
управљање људским ресурсима, 
предсједник, 

2) Маријана Кртолица, службеник, 
члан, 

3) Амел Кебић, службеник, члан, 
4) Радојица Ђукић, са листе 

стручњака, члан, 
5) Боро Трамошљанин, са листе 

стручњака, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у 

складу са законом спроведе 
поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних 
мјеста службеника у Општинској 
управи општине Прњавор на 
неодређено вријеме, што укључује 
контролу испуњавања услова, 
обављање улазног интервјуa са 
кандидатима и сачињавање листе за 
избор кандидата по редослиједу 
кандидата, на начин одређен 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и Правилником 
о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних 
мјеста у градској, односно 
општинској управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 
42/17). Конкурсна комисија ће 
доставити начелнику општине 
листу за избор кандидата са 
записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном 

                      гласнику општине Прњавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања 
општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и 
члана 88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), а на приједлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине доноси: 
 
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 
других  

објеката и служби на подручју општине 
Прњавор 

 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса 
корона SARS-CoV-2 и COVID-19 
болести на територији општине 
Прњавор и заштите и спасавања 
становништва од 07.06. до 21.06.2021. 
године забрањују се: 
1) сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 
2) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у 
групама већим од 70 лица, 

3) организација и извођење музике 
уживо у затворенем дијелу 
угоститељског објекта. 

2. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године 
ограничава се радно вријеме у периоду 
од 06:00 до 24:00 часа: 
1) свим врстама угоститељских 

објеката за исхрану и пиће без 
обзира да ли послују самостално или 
у оквиру других објеката у којима се 

обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти 
за смјештај и др.), 

2) приређивачима игара на срећу 
(кладионице, аутомат клубови, 
казина, томболе и др.). 

3. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године, а 
изузетно од тачке 1., подтачке 1) ове 
Наредбе, дозвољавају се: 
1) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз 
присуство публике и уз строго 
придржавање мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“, 

2) организација културних 
манифестација и фестивала на 
отвореном уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

4. Дозвољене активности из ове Наредбе 
спроводе се уз пуну одговорност 
организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

5. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну маску 
(прекривена уста, нос и брада), да се 
придржавају заштитне мјере физичког 
растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном 
простору, те да се придржавају 
упутстава Института за јавно здравство 
Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

6. Препоручује се грађанима да на 
отвореном простору користе заштитне 
маске уколико није могуће одржавати 
физичку дистанцу од два метра, а у 
складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштитне маске на 
отвореном простору. 

7. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења 
заштитне маске су изузета: 
1) лица млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру 
спортских објеката. 
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8. Обавезују се правна лица, предузетници 
и физичка лица који у директном 
контакту пружају услуге грађанима да: 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере 

дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава ЈЗУ 

„Института за јавно здравство 
Републике Српске“ за 
организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за 
спровођење епидемиолошких мјера 
унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања 
услуге у случају непридржавања 
мјера. 

9. Ограничава се рад од 07.06.2021. до 
21.06.2021. године од 06:00 до 22:00 
часа, а недјељом од 07:00 до 12:00 
часова: 
1) трговинама на велико, 
2) трговачким центрима, 
3) приватним стоматолошким 

амбулантама, 
4) свим субјектима који обављају 

занатско-услужне дјелатности, 
5) пољопривредним апотекама, 
6) дрогеријама. 

10. Обавезују се трговачки центри, робне 
куће, тржнице, као и остали продајни 
објекти да одреде једно или више лица 
за спровођење епидемиолошких мјера у 
заједничким просторима објекта (главни 
улаз, пролаз, ходници) у складу са 
тачком 5. ове Наредбе са посебном 
пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта. 

11. Ограничава се рад од 07.06.2021. до 
21.06.2021. године од 05:00 до 15:00 
часова сточној пијаци и тржници на 
велико. 

12. Ограничава се рад од 07.06.2021. до 
21.06.2021. године од 06:00 до 22:00 часа 
радним даном, а недјељом од 07:00 до 
17:00 часова тржници на мало и зеленој 
пијаци. 

13. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача искључиво у 
погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад од 07.06.2021. до 

21.06.2021. године од 06:00 до 24:00 
часа. 

14. У прописаном редовном радном 
времену могу радити: 
1) драгстори, с тим да у периоду од 

24:00 до 06:00 часова продају могу 
вршити искључиво путем шалтера 
и 

2)   дјечији вртићи. 
15. Апотеке могу да раде сваким даном од 

07:00 до 22:00 часа. 
16. Сви напријед наведени субјекти дужни 

су организовати рад уз обавезно 
предузимање мјера прописаних у 
упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19  
болести на радном мјесту. 

 
 

17. Субјекти који пружају услуге грађанима 
дужни су: 
1)  организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера 
од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности 
од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане 
физичке дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити 
обавјештење о укупном броју лица 
која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 

18. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију 
пословних простора у складу са 
Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 

19. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како 
слиједи: 
1) на улазу у све службене просторије 

органа ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити 
задржавање у просторијама органа 
и прављење дужих редова у 
затвореном простору, 

2) одржавати растојање између 
грађана у затвореним просторима 
од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и 
појачане хигијене и 
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3) контрола броја корисника услуга 
шалтер сале и матичних служби 
зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз 
обезбјеђење физичке провидне 
баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику. 

20. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од 
куће за раднике за послове за које је то 
могуће. 

21. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих 
послова- Полицијска станица Прњавор, 
те инспектори и комунални полицајци 
Одјељења за инспекцијске послове 
општине Прњавор. 

22. Непоштовање мјера забране из ове 
Наредбе санкционисаће се у складу са 
Законом о јавном реду и миру 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 90/17, 42/20 и 98/20). 

23. Наредба број 01/1-014-225/21 од 
20.05.2021. године ставља се ван снаге. 

24. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања 
општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и 
члана 88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17 и 12/18), а на приједлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине доноси: 
 
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 
других  

објеката и служби на подручју општине 
Прњавор 

 
 

25. У циљу спречавања ширења вируса 
корона SARS-CoV-2 и COVID-19 
болести на територији општине 
Прњавор и заштите и спасавања 
становништва од 21.06. до 01.07.2021. 
године забрањују се: 
4) сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 
5) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у 
групама већим од 70 лица. 

26. Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године 
ограничава се радно вријеме у периоду 
од 06:00 до 24:00 часа: 
3) свим врстама угоститељских 

објеката за исхрану и пиће без 
обзира да ли послују самостално или 
у оквиру других објеката у којима се 
обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти 
за смјештај и др.), 

4) приређивачима игара на срећу 
(кладионице, аутомат клубови, 
казина, томболе и др.). 

27. Од 21.06.2021. године у периоду од 
06:00 до 24:00 часа, а изузетно од тачке 
1., подтачке 1) ове Наредбе, дозвољавају 
се: 
3) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз 
присуство публике и уз строго 
придржавање мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“, 

4) организација културних 
манифестација и фестивала на 
отвореном уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

28. Дозвољене активности из ове Наредбе 
спроводе се уз пуну одговорност 
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организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

29. Обавезују се грађани да у затвореном 
простору носе заштитну маску 
(прекривена уста, нос и брада), да се 
придржавају заштитне мјере физичког 
растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном 
простору, те да се придржавају 
упутстава Института за јавно здравство 
Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

30. Препоручује се грађанима да на 
отвореном простору користе заштитне 
маске уколико није могуће одржавати 
физичку дистанцу од два метра, а у 
складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштитне маске на 
отвореном простору. 

31. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења 
заштитне маске су изузета: 
4) лица млађа од 7 година живота, 
5) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
6) лица која обављају физичку и 

спортску активност у оквиру 
спортских објеката. 

32. Обавезују се правна лица, предузетници 
и физичка лица који у директном 
контакту пружају услуге грађанима да: 
6) услуге пружају заштићени маском, 
7) обавезно спроводе мјере 

дезинфекције, 
8) обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их, 
9) придржавају се упутстава ЈЗУ 

„Института за јавно здравство 
Републике Српске“ за 
организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

10) одреде једно или више лица за 
спровођење епидемиолошких мјера 
унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања 
услуге у случају непридржавања 
мјера. 

33. Ограничава се рад од 21.06.2021. до 
01.07.2021. године од 06:00 до 22:00 
часа, а недјељом од 07:00 до 12:00 
часова: 
7) трговинама на велико, 

8) трговачким центрима, 
9) приватним стоматолошким 

амбулантама, 
10) свим субјектима који обављају 

занатско-услужне дјелатности, 
11) пољопривредним апотекама, 
12) дрогеријама. 

34. Обавезују се трговачки центри, робне 
куће, тржнице, као и остали продајни 
објекти да одреде једно или више лица 
за спровођење епидемиолошких мјера у 
заједничким просторима објекта (главни 
улаз, пролаз, ходници) у складу са 
тачком 5. ове Наредбе са посебном 
пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта. 

35. Ограничава се рад од 21.06.2021. до 
01.07.2021. године од 05:00 до 15:00 
часова сточној пијаци и тржници на 
велико. 

36. Ограничава се рад од 21.06.2021. до 
01.07.2021. године од 06:00 до 22:00 часа 
радним даном, а недјељом од 07:00 до 
17:00 часова тржници на мало и зеленој 
пијаци. 

37. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже 
тјестенине и колача искључиво у 
погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад од 21.06.2021. до 
01.07.2021. године од 06:00 до 24:00 
часа. 

38. У прописаном редовном радном 
времену могу радити: 
2) драгстори, с тим да у периоду од 

24:00 до 06:00 часова продају могу 
вршити искључиво путем шалтера 
и 

2)   дјечији вртићи. 
39. Апотеке могу да раде сваким даном од 

07:00 до 22:00 часа. 
40. Сви напријед наведени субјекти дужни 

су организовати рад уз обавезно 
предузимање мјера прописаних у 
упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19  
болести на радном мјесту. 

 
 
 

41. Субјекти који пружају услуге грађанима 
дужни су: 
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1)  организовати свој рад уз примјену 
прописаних епидемиолошких мјера 
од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности 
од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане 
физичке дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити 
обавјештење о укупном броју лица 
која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 

42. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију 
пословних простора у складу са 
Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 

43. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како 
слиједи: 
4) на улазу у све службене просторије 

органа ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити 
задржавање у просторијама органа 
и прављење дужих редова у 
затвореном простору, 

5) одржавати растојање између 
грађана у затвореним просторима 
од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и 
појачане хигијене и 

6) контрола броја корисника услуга 
шалтер сале и матичних служби 
зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз 
обезбјеђење физичке провидне 
баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику. 

44. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од 
куће за раднике за послове за које је то 
могуће. 

45. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих 
послова- Полицијска станица Прњавор, 
те инспектори и комунални полицајци 
Одјељења за инспекцијске послове 
општине Прњавор. 

46. Непоштовање мјера забране из ове 
Наредбе санкционисаће се у складу са 
Законом о јавном реду и миру 
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 90/17, 42/20 и 98/20). 

47. Наредба број 01/1-014-251/21 од 
07.06.2021. године ставља се ван снаге. 

48. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 67. и 88. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/17 и 12/18), и Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 10/21), 
начелник општине Прњавор  доноси 

 
О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле средстава 
са буџетске позиције  -  Помоћ удружењима 

националних мањина у 2021. години 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се услови и 
начин расподјеле новчаних средстава 
планираних Буџетом општине Прњавор за 
2021. годину са позиције 415200 – Помоћ 
удружењима националних мањина, у оквиру 
Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 

Члан 2. 
 

 Средства планирана  на позицији 
415200 -  Помоћ удружењима националних 
мањина за 2021. годину износе 25.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Право на додјелу средстава из члана 2. 
Одлуке имају удружења националних мањина 
која испуњавају сљедеће услове: 

 
- да су регистрована код надлежног 

суда, 
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- да им је сједиште на подручју 
општине Прњавор 

- да своје активности удружења 
спроводе на територији општине 
Прњавор, изузев пројеката који се 
реализују са сународницима из 
матичних држава у смислу 
остваривања регионалне сарадње. 

 
Члан 4. 

 
Основни критеријуми за додјелу 

средстава су сљедећи: 
 
- квалитет програмских активности 

удружења и резултати који се 
очекују, 

- значај који активности имају за 
припаднике националних мањина 
у погледу очувања њиховог 
идентитета, 

- да активности доприносе 
промовисању и афирмацији 
општине Прњавор у очувању 
обичаја, традиције и културе 
националних мањина, 

- број корисника који су обухваћени 
активностима и 

- да активности доприносе 
развијању сарадње и партнерства 
између удружења националних 
мањина. 

Члан 5. 
 

(1) Одобравање средстава из Члана 2. ове 
Одлуке врши се на основу поднесених 
захтјева, а додјела у складу са 
кварталним нивоом извршења буџета. 

 
(2) Планирана средства у износу од 

25.000,00 КМ расподјељују се за 
финансирање манифестација и осталих 
активности удружења националних 
мањина на начин који је дефинисан 
међусобним договором представника 
удружења националних мањина 
документованим записником број 03-
сл/21 од 07.06.2021. године, како 
слиједи: 

 

Ред. 
/бр. 

 
Назив удружења 

Износ 
средстава 

по 
удружењу 

1.
УКПД “Тарас 
Шевченко“ 

4.500,00 
КМ 

2.
Удружење Украјинаца 
„Златни Клас“ 

4.500,00 
КМ 

3.
„Удружење Италијана 
Штивор, клуб 
Трентини“ 

3.000,00 
КМ 

4.
Удружење Чеха „Чешка 
беседа“ 

4.000,00 
КМ 

5.
Удружење Пољака и 
пријатеља 
„Болеславиец“ 

4.000,00 
КМ 

6.
„Удружење Рома 
општине Прњавор“ 

1.500,00 
КМ 

7.
Удружење Рома 
„Ромска дјевојка- 
Романи ћеј“   

1.500,00 
КМ 

8.
Удружење Црногораца 
„Ловћен“ 

1.000,00 
КМ 

9.
Савез националних 
мањина општине 
Прњавор 

1.000,00 
КМ 

 
УКУПНО: 

25.000,00 
КМ 

 
 

Члан 6. 
 
 Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, 
а на приједлог Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности. 

Члан 7. 
 

 Удружења националних мањина којима 
се дозначе средства дужна су иста намјенски 
користити и оправдати рачунима. 
 

Члан 8. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 

 
Члан 9.  

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важе Одлуке о условима и начину 
расподјеле средстава са буџетске позиције - 
Помоћ удружењима националних мањина у 
2020. години („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 3/20 и 39/20). 
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Члан 10.  
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
 
Број: 01/1-022-66/21                             Начелник 
Датум: 15.06.2021. године                Дарко Томаш 
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На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 
58. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 37/12 и 
90/16), члана 8. Правилника о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 116/12, 
111/13 и 9/17) и чл. 37. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број: 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о измјени Рјешења о именовању комисије 

 
1. У Рјешењу о именовању Првостепене 

стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног 
стања корисника број 01/1-014-19-2/20 
од 10.02.2020. године („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 7/20), 
и Рјешењу о измјени Рјешења о 
именовању комисије број 01/1-014-
267/20 од 19.11.2020. године 
(„Службени гласник општине 
Прњавор“, број 54/20), у тачки I, 
подтачка 1) мијења се и гласи:  
„1) др Тихомир Михајловић, 
специјалиста породичне медицине, 
предсједник Комисије,“.  

2. Именовани ће обављати послове члана 
и предсједника Комисије до повратка 
претходно именованог др Бојана 
Стојковића са боловања.  

3. У осталом дијелу Рјешење остаје 
неизмијењено. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е   
 

Рјешењем број 01/1-014-19-2/20 од 
10.02.2020. године и Рјешењем број 01/1-014-
267/20 од 19.11.2020. године Начелник 
општине Прњавор именовао је Првостепену 
стручну комисију за утврђивање способности 
лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника у којој је 
један од чланова и уједно предсједник 
комисије био др Бојан Стојковић. Дана 
01.06.2021. године ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор поднио је захтјев за привремену 
измјену члана Комисије, обзиром да је др Бојан 
Стојковић дужи временски период на 
боловању. Правилником о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 116/12, 
111/13 и 9/17) прописано је да јединица 
локалне самоуправе именује Првостепену 
стручну комисију коју чине три члана, од којих 
је један специјалиста породичне медицине.  

У складу са наведеним, одлучено је као 
у диспозитиву рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог рјешења може се уложити 
приговор начелнику општине у року од 8 дана 
од дана пријема рјешења. 

 
 

 
Доставити:      
                          

1. ЈУ Центар за социјални рад  
                                  

2. др Бојан Стојковић  
3. др Тихомир Михајловић  

   
4. у евиденцију 
5. А/а 

 
Број: 01/1-014-242/21  Начелник 
Датум: 01.06.2021. године  Дарко Томаш 
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255 
На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), Начелник општине Прњавор, доноси  
 

 
ПРАВИЛНИК 

о допуни Правилника о додјели једнократне 
новчане помоћи за суфинансирање трошкова 

асистиране репродукције – вантјелесне 
оплодње 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о додјели једнократне 

новчане помоћи за суфинансирање трошкова 
асистиране репродукције - вантјелесне 
оплодње („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 7/19 и 30/20), у члану 3. иза 
става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 

„(4) изузетно од става (1) тачка 2) овог 
члана, начелник може додијелити једнократну 
новчану помоћ, када, с обзиром на околности 
оцијени да је то оправдано.“. 
 

Члан 2. 
 
 Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 
Број: 01/1-022-57/21 
Датум: 06.05.2021. године 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Томаш 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 10/21) и члана 9. став 1. 
Правилника о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима из 
области културе и осталим удружењима 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 
2/18), начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о расподјели средстава удружењима из 
области културе и осталим удружењима у 
2021. години 

Члан 1.  
 

 Овом одлуком утврђује се расподјела 
новчаних средстава обезбијеђених у буџету 
општине Прњавор на буџетској позицији 
415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, у оквиру 
организационе јединице 00750150 – Одјељење 
за локални економски развој и друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 2. 

 
 На основу приједлога Комисије за 
одабир пројеката/програма удружења из  
области културе и осталих удружења, средства 
у износу од 23.000,00 КМ расподјељују се на 
начин како слиједи: 
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Члан 3. 

Редни 
број 

Назив 
Пројекта/програма 

Носилац активности 
Износ у 

КМ 

1. 
Штампање Зборника књижевних 
радова 

Удружење писаца завичаја 
Прњавор 

1.200,00 

2. 
Креативне и едукативне радионице 
за дјецу 

Удружење „Лишња у срцу“ 
Лишња 

800,00 

3. 
„Радионица традиционалних 
пјесама и игара околине Прњавора“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.200,00 

4. 
„Десет година са вама ГКУД 
„Пронија“ – Годишњи концерт“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.300,00 

5. 
„Обиљежавање десетогодишњице 
рада друштва“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.500,00 

6. 
„Економско оснаживање породица 
са четворо и више дјеце“ 

Удружење родитеља са 
четворо и више дјеце – 
Прњавор 

2.400,00 

7. 
„Мотивација првачића квалитетном 
школском торбом и перницом са 
прибором“ 

Удружење родитеља са 
четворо и више дјеце – 
Прњавор 

800,00 

8.  
Седма позоришна ревија „Прњавор 
и пријатељи“  

СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

1.000,00 

 
9. 
 

Обнова народне ношње из 
Прњавора 

СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

1.500,00 

10. 
„Опанци за дјечије ансамбле и 
радионица за дјецу“ 

СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

1.000,00 

11. „Како ли се каже“ 
СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

1.300,00 

12. „Стари обичаји, нове вриједности“ 
СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

800,00 

13. 
Реконструкција музике за „Игре из 
Прњавора“ и радионица за дјецу 

СПКД „Просвјета“ ОО 
Прњавор 

700,00 

14. Акција пошумљавања 
СУ„Планинарско друштво 
Корак Више Прњавор“  

500,00 

15. Љетно кино на отвореном 
СУ„Планинарско друштво 
Корак Више Прњавор“ 

1.100,00 

16. 
Израда књиге“Лазар Трифковић: 
Звјерства Турака у Босни 1875-
1878“ 

Удружење грађана „Наша 
визија“ Прњавор 

500,00 

17. Организовање свадбе из прошлости 
Удружење жена „Тканица“ 
Прњавор 

900,00 

18. 
Финансирање текућих културних 
активности СКК „Таласи“  

Српски књижевни клуб 
„Таласи“ Прњавор 

2.000,00 

19. 
Легализација објеката у 
избјегличким насељима 

Удружење избјеглих, 
расељених и других лица 
„Останак“ Прњавор 

2.500,00 

      УКУПНО.............................................................................................................. 23.000,00 
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Приликом одлучивања о висини средстава 
посебно ће се водити рачуна о тренутној 
расположивости средстава у буџету општине. 

Одлуку о исплати новчаних средстава доноси 
Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности. 

 
Члан 4.  

 
 За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 5. 
 

 Субјекти којима се дозначе средства 
дужни су иста оправдати рачунима, те разлику 
неутрошених средстава вратити на рачун 
општине, што ће се узети у обзир приликом 
наредне расподјеле средстава.  

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-61/21  Начелник  
Датум: 26.05.2021. године  Дарко Томаш 
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2
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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.  
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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 415200 – Помоћ 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Помоћ удружењима из области културе и 
осталим удружењима, са које ће се одобрити 
новчана средства Студентском савезу Правног 
Факултета Универзитета у Бањој Луци, за 
финансирање студентског активизма. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 

Број: 01/1-434-49/21 
Датум: 05.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дарко Томаш 

_______________________________________ 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Мешић 
(Кемал) Бесиму, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-129/21 
Датум: 06.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дарко Томаш 

259 
На основу чл. 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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Одобрава се реалокација средстава 
буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства 
Малешевић (Душан) Вукашину, из Горње 
Мравице, на име тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-149/21 
Датум: 08.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК  
                                                                                                                   

Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Новић 
(Радислав) Биљани, из Горњих Смртића, на 
име тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-139/21 
Датум: 12.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дарко Томаш  
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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Одобрава се реалокација средстава 
буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу Кабинет начелника у 
износу од 450,00 КМ.  

 
II 

Износ од 450,00 KM утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на сљедећи 
начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 450,00 КМ (99999999 - Трезор 
општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
450,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Прозорац 
(Сулејман) Нури, из Бабановаца, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-13/21                    Начелник 
Датум: 13.04.2021. године       Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Тубоњић 
(Милорад) Младену, 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 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-137/21  Начелник 
Датум: 15.04.2021. године       Дарко 
Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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економски развој и друштвене дјелатности у 
износу од 2.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.500,00 KM 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 Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским 
заједницама (Заштита културно-
историјског наслеђа) у износу од 2.500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Помоћ вјерским заједницама (Заштита 
културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства Меџлису Исламске 
заједнице Прњавор, за обиљежавање 
рамазанског бајрама. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-50/21  
 Начелник 
Датум: 26.04.2021. године         Дарко 
Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Врховац 
(Војислав) Зорану, из Прњавора, на име 
трошкова лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-157/21  Начелник 
Датум: 28.04.2021. године      Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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организациону јединицу 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства 
Тривуновић (Предраг) Браниславу, из 
Бабановаца, на име тешке материјалне 
ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-101/21  Начелник 
Датум: 28.04.2021. године      Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Срдић 
(Ђурађ) Милораду, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-162/21  Начелник 
Датум: 28.04.2021. године       Дарко 
Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 Кабинет начелника у 
износу од 200,00 КМ.  
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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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Кусић 
(Милан) Брани, из Кремне, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-167/21         Начелник 
Датум: 28.04.2021. године       Дарко Томаш 
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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 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21), 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 
јединицу Остала буџетска потрошња 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 487300 – Трансфери јединицама 
локалне самоуправе у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750190 – 
Oстала буџетска потрошња). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава 
буџетске резерве у систем трезора објављене 
од стране Министарства финансија, ради 
обезбјеђења средстава на позицији 487300 – 
Трансфери јединицама локалне самоуправе са 
које ће се одобрити новчана средства 
Општини Брод, за реализацију пројеката 
стамбено збрињавање породице Кокић, а 
средства уплатити на рачун посебних намјена 
Општине Брод, отворен код НЛБ банке. 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 

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

Број: 01/1-434-51/21  Начелник 
Датум: 04.05.2021. године.   Дарко Томаш 
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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 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21), 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 



21.5.2021.                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 25                                19 
 

 
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 Прњавор), 

 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 резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, на име трошкова 
отварања ФИФА гол терена у Прњвору. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном 
гласнику општине Прњавор». 
Број: 01/1-434-52/21  Начелник 
Датум: 04.05.2021. године. Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 борачко-
инвалидску заштиту 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 из борачке 
популације у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750180 –
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима из 
борачке популације, са које ће се одобрити 
новчана средства Благојевић (Љубомир) 
Жељку из Прњавора, на име трошкова 
лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-568-465/21      Начелник 
Датум: 04.05.2021. године    Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) и члана 3. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава 
буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Јелић 
(Милош) Вери из Прњавора, на име трошкова 
лијечења дјетета. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-161/21 Начелник 
Датум: 10.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Фина 
(Славко) Јовани из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације и трошкова школовања. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-58/21  Начелник 
Датум: 11.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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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 Прњавор), 

- на конто 415200 - Помоћ 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима у износу од 1.500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Помоћ удружењима из области културе и 
осталим удружењима, са које ће се одобрити 
новчана средства СПКД „Просвјета“ Прњавор, 
за реконструкцију мокрог чвора у 
просторијама друштва „Мала Европа“. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-54/21  Начелник 
Датум: 11.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства 
Прерадовић (Новак) Марку из Лужана, 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 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-171/21  Начелник 
Датум: 17.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
 



22                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 26                               25.06.2021. 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава 

буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу Кабинет начелника у 
износу од 930,00 КМ.  

 
II 

Износ од 930,00 KM утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на сљедећи 
начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 930,00 КМ (99999999 - Трезор 
општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
930,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Савковић 
(Славко) Слађани из Прњавора, на име 
трошкова за наградно путовање на Јахорину. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
Број: 01/1-532-185/21 Начелник 
Датум: 17.05.2021. године  Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 Прњавор), 

- на конто 415200 - Помоћ 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима у износу од 3.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Помоћ удружењима из области културе и 
осталим удружењима, са које ће се одобрити 
новчана средства Хуманитарном удружењу 
грађана „Одбор за помоћ Косову и Метохији“ 
РС Бања Лука, за довршетак изградње и 
опремање Дневног центра „Подржи ме - 9. 
Јануар“у  Косовској  Митровици. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
Број: 01/1-434-35/21  Начелник 
Датум: 17.05.2021. године  Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) и члана 3. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 
Одобрава се реалокација средстава 

буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу 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 Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства 
Радујковић (Милан) Зорану из Шибовске, на 
име трошкова лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-193/21 Начелник 
Датум: 18.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) и члана 3. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на сљедећи 
начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 500,00 КМ (99999999 - Трезор 
општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ 
удружењима из области културе и осталим 
удружењима у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 415200 
– Помоћ удружењима из области културе и 
осталим удружењима, са које ће се одобрити 
новчана средства Унији студената Републике 
Српске, за финансирање студентског 
активизма. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-56/21     Начелник 
Датум: 24.05.2021. године     Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 



24                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 26                               25.06.2021. 
 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава 
буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу Кабинет начелника 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 Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
3.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Мелник 
(Тихомир) Сањи из Маћиног Брда, за куповину 
музичког инструмента кћерки Андреји, 
ученици Музичке школе у Прњавору. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-173/21  Начелник  
Датум: 24.05.2021. године Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Репић 
(Велинко) Наташи из Вршана, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-200/21 Начелник 
Датум: 25.05.2021. године   Дарко Томаш 
 
281 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 
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Одобрава се реалокација средстава 
буџетске резерве са Трезора општине на 
организациону јединицу 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Савковић 
(Марко) Недељку из Парамија, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
Број: 01/1-052-8/21  Начелник 
Датум: 26.05.2021. године   Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Симић 
(Недељко) Драгану из Доње Илове, на име 
трошкова лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-201/21    Начелник 
Датум: 26.05.2021. године   Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 Кабинет начелника у 
износу од 500,00 КМ.  
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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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Пргоњић 
(Вељко) Дарки из Шаринаца, на име тешке 
материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-1/21  Начелник 
Датум: 26.05.2021. године   Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 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 Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне 
новчане помоћи појединцима у износу од 
1.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Шкрбић 
(Светислав) Верољубу из Хрваћана, на име 
трошкова санације штете причињене на 
стамбеном објекту усљед пожара. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-53/21  Начелник 
Датум: 26.05.2021. године    Дарко Томаш 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o 
извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 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 Кабинет начелника у 
износу од 400,00 КМ.  

 
II 



21.5.2021.                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 25                                27 
 

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 (организациона јединица број 
00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је 
извршити на основу Процедуре уноса 
средстава буџетске резерве у систем трезора 
објављене од стране Министарства финансија, 
ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 
– Једнократне новчане помоћи појединцима, са 
које ће се одобрити новчана средства Ковјанић 
(Миленко) Зорици из Доњих Штрбаца, на име 
трошкова лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-198/21  Начелник 
Датум: 28.05.2021. године Дарко Томаш 
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