
 
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
  Скупштина општине Прњавор 

Ул. Светог Саве, број 10. 
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba  
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа: Стручна служба СО-е 

16.08.2021. године 

ПРЊАВОР 

Број  29 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                   
 

350 
 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру потрошачке јединице Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције у укупном износу од 
3.000,00 КМ. 

II 
Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 412800 Трошкови чешћења улица, 

тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног 
отпада, трошкови прања улица и тротоара, кошење 
зелених површина са одвозом покошене траве, 
шишање живих ограда са одвозом прикупљеног отпада 
и ванредни комунални послови по наруџби (сјечење 
растиња, одржавање дрвореда и сл.) у износу од 
3.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 1.100,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и инвестиције), 

- на конто 412900 Остали некласификовани 
расходи у износу од 1.900,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750170 – Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције), 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   
 
Број: 01/1-401-57/21                      Начелник 
Датум: 31.03.2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
између организационе јединице Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одјљења 
за локални економски развој и друштвене дјелатности 
у укупном износу од   30.000,00 КМ. 

II 
Износ од 30.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 414100 Подршка развоју 

задругарства у износу од 30.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750250 - Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство), 

- на конто 415200 Средства за превоз ђака 
основних школа у износу од 30.000,00 КМ 
(организација јединица број 00750150 - Одјљење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

mailto:skupstina@prnjavor.ba
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-434-62-1/21        Начелник 
Датум: 08.06.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К  

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

између потрошачке јединице Скупштина општине и 
стручна служба СО-е, Кабинет начелника и буџетског 
корисника ЈУ Центар за социјални рад Прњавор  у 
укупном износу од 1.720,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.720,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 Накнаде одборника и чланова 
скупштинских комисија у износу од 1.400,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750110 – Скупштина 
општине и стручна служба СО-е ), 

- са конта 412900 Чланарина у Савезу општина 
и градова у износу од 320,00 КМ (потрошачка јединица 
број 00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900 Остали непоменути расходи 
у износу од 1.720,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 
 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       

 
Број: 01/1-401-68/21       Начелник 
Датум: 16.04.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

између потрошачке јединице Кабинет начелника и 
буџетског корисника ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор  у укупном износу од 1.910,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.910,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 Чланарина у Савезу општина 
и градова у износу од 1.910,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900 Остали непоменути расходи 
у износу од 1.910,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-69/21      Начелник 
Датум: 13.05.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

између потршачке јединице Кабинет начелника и 
буџетског корисника ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор  у укупном износу од 1.910,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.910,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 Чланарина у Савезу општина 
и градова у износу од 1.910,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900  Остали непоменути расходи 
у износу од 1.910,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 
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 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 
буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.     

   
Број: 01/1-401-69-1/21      Начелник  
Датум: 14.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2021. годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине доноси 
следећи  

 
З А К Љ У Ч А К  

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру потрошачке јединице Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство у укупном 
износу од 950,00 КМ. 
 

II 
Износ од 950,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 412700 Едукација пољопривредних 

произвођача у износу од 950,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750250 – Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство), 

- на конто 416100 Регресирање камата на 
пољопривредне кредите у износу од 950,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750250 – Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-77/21       Начелник  
Датум: 27.04.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
 
 

356 
На основу чл. 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор  у укупном износу од 3.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 3.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

- на конто 411300 Расходи за накнаду плата за 
вријеме боловања (бруто) у износу од 3.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750400 –  ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   
 
Број: 01/1-401-80/21       Начелник 
Датум: 28.04.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К   
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за културу 
Прњавор  у укупном износу од 7.850,00 КМ. 

 
II 

Износ од 7.850,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100 Расходи за бруто плате 
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запослених у износу од 6.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- са конта 411200 Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 350,00 КМ (буџетски корисник 
број 08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор), 

- са конта 412700 Расходи поводом 
манифестација за празничне дане општине у износу од 
1.500,00 КМ (буџетски корисник број 08180011 – ЈУ 
Центар за културу Прњавор), 

- на конто 411300 Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата у износу од 6.000,00 КМ 
(буџетски корисник број број 08180011 – ЈУ Центар за 
културу Прњавор), 

- на конто 411400 Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 350,00 КМ (буџетски 
корисник број број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- на конто 412900 Остали непоменути расходи 
у износу од 1.500,00 КМ (буџетски корисник број број 
08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-102/21       Начелник 
Датум: 19.05.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
358 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
између организационе јединице Скупштина општине и 
стручна служба СО-е, Кабинет начелника и буџетског 
корисника ЈУ Центар за културу Прњавор  у укупном 
износу од 10.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411200 Расходи по основу дневница 
за службена путовања у износу од 1.400,00 КМ 
(организациона јединица број 00750110 - Скупштина 

општине и стручна служба СО-е), 
- са конта 412900 Трошкови репрезентације у 

износу од 4.700,00 КМ (организациона јединица број 
00750110 - Скупштина општине и стручна служба СО), 

- са конта 412900 Остали непоменути расходи 
у износу од 2.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750110 - Скупштина општине и стручна служба СО), 

- са конта 412900 Чланарина у Савезу општина 
и градова у износу од 400,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 - Кабинет начелника), 

- са конта 412900 Трошкови репрезентације у 
износу од 500,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 - Кабинет начелника), 

- са конта 412900 Расходи по основу 
организације, пријема, манифестација и остали расходи 
у износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750120 - Кабинет начелника), 

- на конто 516100 Издаци за залихе робе у 
износу од 10.500,00 КМ (буџетски корисник број број 
08180011 - ЈУ Центар за културу Прњавор). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.   

     
Број: 01/1-401-104-1/21       Начелник 
Датум: 19.05.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
359 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К   
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор  у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100  Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 2.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор). 

- на конто 411300 Расходи за накнаде плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата у износу од 2.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750300 – ЈУ Центар за 
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социјални рад Прњавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 
буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-110/21       Начелник 
Датум: 25.05.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
360 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

о реалокацији буџетских средстава 
 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор  у укупном износу од 5.200,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.200,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100  Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 5.200,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

- на конто 411300 Расходи за накнаде плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата у износу од 2.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор), 

- на конто 638100 Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања у износу од 3.200,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750400 – ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.    
 
Број: 01/1-401-120/21       Начелник 
Датум: 01.06.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
361 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за културу 
Прњавор  у укупном износу од 8.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 8.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100  Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 8.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- на конто 638100 Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања у износу од 8.000,00 КМ (буџетски корисник 
број 08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-130/21      Начелник 
Датум: 09.06.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
362 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић „Наша 
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радост“ Прњавор  у укупном износу од 15.000,00 КМ. 
 

II 
Износ од 15.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 411100  Расходи за бруто плате 

запослених у износу од 15.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), 

- на конто 411300  Расходи за накнаду  плата 
запослених за вријеме боловања (бруто) у износу од 
3.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750400 - ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), 

- на конто 638100 Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања у износу од 12.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 -  ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   
 
Број: 01/1-401-149/21      Начелник 
Датум: 12.07.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
363 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К  

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор  у укупном износу од 600,00 КМ. 

 
II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412700  Расходи за стручне услуге у 
износу од 600,00 КМ (буџетски корисник број 00750300 
- ЈУ Центар за социјални рад Прњавор), 

- на конто 412900  Остали непоменути расходи 
у износу од 600,00 КМ (буџетски корисник број 
00750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 

буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.    
 
Број: 01/1-401-159/21       Начелник  
Датум: 14.07.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
364 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру потрошачке јединице Одсјек за цивилну 
заштиту у укупном износу од 3.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 416100 Средства за санацију штета 
од елементарних непогода у износу од 3.500,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750126 - Одсјек за 
цивилну заштиту), 

- са конта 412900  Средства за оперативно 
спровођење мјера и активноси цивилне заштите  у 
систему заштите и спасавања у износу од 400,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750126 - Одсјек за 
цивилну заштиту), 

- на конто 412900  Средства за боравак лица у 
локалном карантину у износу од 3.900,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750126 - Одсјек за 
цивилну заштиту). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-161/21       Начелник 
Датум: 14.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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365 
На основу чл. 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општине 
доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру потршачке јединице Кабинет начелника у 
укупном износу од 20,00 КМ. 

 
II 

Износ од 20,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 Чланарина у Савезу општина 
и градова у износу од 20,00 КМ (потрошачка јединица 
број 00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900 Плакете, повеље, награде и 
признања Начелника општине у износу од 20,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

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

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-167/21       Начелник 
Датум: 22.07.2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 
366 

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 вјерским 

заједницама (Заштита културно-историјског 
наслеђа) 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 вјерским заједницама (Заштита 
културно-историјског наслеђа), са које ће се одобрити 
новчана средства Српској православној црквеној 
општини Насеобина Лишња, за обиљежавање 
парастоса. 

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: 01/1-434-58/21       Начелник 
Датум: 01.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
367 

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 Ивановић 
(Драгомир) Милки из Печенег Илове, на име тешке 
материјалне ситуације.  
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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: 01/1-532-110/21       Начелник 
Датум: 02.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
368 

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.  

 
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 Мирковић (Ацо) 
Ненаду из Караћа, 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: 01/1-532-196/21      Начелник 
Датум: 02.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
369 

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 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 из борачке популације у износу 
од 400,00 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 рјешавајући по 
захтјеву Борачке организације општине Прњавор, 
одобрити новчана средства Живковић (Гостимир) 
Далиборку из Црквене, 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: 01/1-568-585/21       Начелник 
Датум: 02.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
370 

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 Бијелић (Жарко) 
Гордани 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: 01/1-532-77/21       Начелник 
Датум: 03.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
371 

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 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 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.000,00 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 Мото клубу „Прњавор 07“ Прњавор, за 
одржавање мото сусрета „BIKE-ROCK FEST“. 

  
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: 01/1-434-63/21       Начелник 
Датум: 03.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
372 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 400,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за одржавање меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Црквеној. 

  
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: 01/1-434-64/21      Начелник 
Датум: 14.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 29  16.08.2021. 
 
  10  
 

373 
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 Радујковић 
(Радован) Драгани, из Прњавора, на име трошкова 
лијечења дјетета (набавка медецинског помагала).  

  
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: 01/1-532-214/21       Начелник 
Датум: 14.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
374 

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 Стојковић 
(Миленко) Невенки, из Бабановаца, за такмичење у 
атлетици кћерки Кристини, које ће се одржати на 
Кипру.  

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: 01/1-532-216/21       Начелник 
Датум: 14.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
375 

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 општу управу у износу од  499,20 
КМ.  

 
II 

Износ од 499,20 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 499,20 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 412900 – Трошкови обиљежавања 
значајних датума у мјесним заједницама у износу од 
499,20 КМ (организациона јединица број 00750130 – 
Одјељење за општу управу). 

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 
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412900 – Трошкови обиљежавања значајних датума у 
мјесним заједницама, са које ће се рјешавајући по 
захтјеву Мјесне заједнице Грабик Илова одобрити 
499,20 КМ за обиљежавање славе ове мјесне заједнице. 
Одобрена средства ће се исплатити СТР „Тодић“ 
Грабик Илова по рачуну број МФК-00001-11-21 од 
09.06.2021.г.  

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: 01/1-434-65/21       Начелник 
Датум: 14.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
376 

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 Петровић 
(Жељко) Дражену, из Прњавора, за трошкове одласка 
на међународни тениски турнир.  

  
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: 01/1-532-197/21       Начелник 
Датум: 15.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
377 

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 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 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.000,00 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 Друштву умјетника и пријатеља умјетности 
Прњавор, за реализацију започетих и планираних 
пројеката у 2021-2022. години. 

 
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: 01/1-434-55/21      Начелник 
Датум: 15.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
378 

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 Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 6.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 6.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 6.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 6.000,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
обиљежавања јубилеја 75 година постојања и рада ФК 
„Љубић“ у оквиру којег ће се и одиграти утакмица 
између ветеранских секција ФК „Љубић“ и  ФК 
„Црвена Звезда“. 

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: 01/1-434-66/21       Начелник 
Датум: 15.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
379 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 600,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организовање меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Отпочиваљци. 

  
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: 01/1-434-69/21       Начелник 
Датум: 16.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
380 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 400,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организовање меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Просјеку. 
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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: 01/1-434-70/21       Начелник 
Датум: 16.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
381 

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 Голић (Остоја) 
Раденку, из Доњих Гаљиповаца, 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: 01/1-532-52/21       Начелник 
Датум: 17.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
382 

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 Граховац 
(Милкан) Вујадину, 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: 01/1-532-46/21       Начелник 
Датум: 17.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
383 

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 
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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 Мирковић (Саво) 
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: 01/1-532-85/21  Начелник 
Датум: 22.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
384 

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 Божуновић 
(Стојан) Борки, 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: 01/1-532-92/21      Начелник 
Датум: 24.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
385 

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 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 415200 – Помоћ удружењима 
националних мањина у износу од 1.000,00 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 националних мањина, са 
које ће се одобрити новчана средства Удружењу 
„Ромска дјевојка - романи ћеј“ из Прњавора, за 
едукацију лица ромске заједнице за рад на ЦНЦ 
машини за обраду дрвета.  

  
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: 01/1-434-71/21       Начелник 
Датум: 24.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
386 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 29  16.08.2021. 
 
  15   
             

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 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 реконструкцију вакуфске куће у џемату 
Лишња. 

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: 01/1-434-23/21       Начелник 
Датум: 24.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
387 

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 5.600,00 КМ.  
 

II 
Износ од 5.600,00 KM утврђен чланом I овог 

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

од 5.600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор у износу од 5.600,00 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 
415200 – Борачка организација општине Прњавор, са 
које ће се одобрити новчана средства Борачкој 
организацији општине Прњавор, на име измирења 
обавеза из претходног периода. 

  
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: 01/1-401-115/21  Начелник 
Датум: 25.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
388 

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 2.100,00 КМ.  
 

II 
Износ од 2.100,00 KM утврђен чланом I овог 

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

од 2.100,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор у износу од 2.100,00 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 
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415200 – Борачка организација општине Прњавор, са 
које ће се одобрити новчана средства Борачкој 
организацији општине Прњавор, на име организације 
за обиљежавање Видовдана. 

  
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: 01/1-434-74/21       Начелник 
Датум: 30.06.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
389 

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 Самац (Радомир) 
Синиша из Поточана, 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: 01/1-532-130/21       Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

390 
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.  

 
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 Костић 
(Гостимир) Сњежани из Д. Вијачана, 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: 01/1-532-210/21      Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
391 

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.  
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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 Митровић 
(Слободан) Бориславки из Горњи Смртића, 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: 01/1-532-222/21       Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
392 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 400,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 

„Љубић“ Прњавор, за организацију меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Доњим Смртићима. 

  
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: 01/1-434-76/21       Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
393 

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 Шикарац 
(Владимир) Дијани из Лужана, на име трошкова 
лијечења супруга Шикарац Бране као РВИ 1. категорије 
и бораца ВРС прве категорије. 

  
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: 01/1-532-224/21       Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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394 

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 буџетског корисника ЈУ 
Центар за културу Прњавор у износу од 29.585,00 КМ.  

II 
Износ од 29.585,00 KM утврђен чланом I овог 

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

од 29.585,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 412300 – Расхoди за режијски 
материјал у износу од 1.500,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 -  ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- на конто 412500 - Расходи за текуће 
одржавање у износу од 3.100,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 - ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- на конто 412700 - Расходи за стручне услуге 
Центра за културу у износу од 1.940,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 - ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- на конто 412900 - Остали непоменути 
расходи у износу од 6.107,00 КМ (буџетски корисник 
број 08180011 -  ЈУ Центар за културу Прњавор), 

- на конто 511300 - Набавка опреме у износу 
од 13.938,00 КМ (буџетски корисник број 08180011 – 
ЈУ Центар за културу Прњавор), 

- на конто 516100 - Издаци за залихе робе у 
износу од 3.000,00 КМ (буџетски корисник број 
08180011 -  ЈУ Центар за културу Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве 
у систем трезора објављене од стране Министарства 
финансија, ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама, из разлога наведених у захтјеву 
за обезбјеђење новчаних средстава, а који је саставни 
дио овог закључка.  

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: 01/1-401-141/21       Начелник 
Датум: 01.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

395 
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 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 2.000,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
спортских манифестацаија, у оквиру које ће бити 
организована VI штрапаријада у Горњој Мравици дана 
11.07.2021. године. 

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: 01/1-434-73/21 
Датум: 02.07.2021. године 
 
396 

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 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 Софтић (Тајиб) 
Хатиџи 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: 01/1-532-220/21       Начелник 
Датум: 05.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
397 

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 Моравац 
(Драгоје) Радоју из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације и 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: 01/1-532-226/21  Начелник 
Датум: 05.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
398 

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 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 из борачке пиопулације у 
износу од 400,00 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 (Недељко) Влади из Бабановаца, 
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“. 
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Број: 01/1-568-580/21      Начелник 
Датум: 05.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
399 

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 468,00 КМ.  

 
II 

Износ од 468,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 468,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 468,00 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 
415200 – Борачка организација општине Прњавор, са 
које ће се одобрити новчана средства Борачкој 
организацији општине Прњавор, на име измирења 
обавеза по рачуну бр.IF 00056-2-21 од 09.06.2021. год. 
ЈП „Глобал Ђурић.“ из Околице, за извршени превоз 
контејнера демобилисаном борцу ВРС Илић Ђури из 
Кокора. 

  
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: 01/1-401-132/21      Начелник 
Датум: 05.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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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 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организацију меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Великој Илови (Калабе). 

  
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: 01/1-434-83/21      Начелник 
Датум: 08.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
401 

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), 
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- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организацију меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Вршанима. 

  
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: 01/1-434-80/21       Начелник 
Датум: 08.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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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 800,00 КМ.  

 
II 

Износ од 800,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 800,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организацију меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Насеобини Лишњи. 

  
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: 01/1-434-81/21      Начелник 
Датум: 08.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
403 

 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 260,00 КМ.  

 
II 

Износ од 260,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 260,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 260,00 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 Пезеровић 
Денису из Прњавора, на име трошкова одласка на море 
Пезеровић Иване, у оквиру пројекта „Социјализација 
дјеце Републике Српске“. 

  
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: 01/1-532-229/21       Начелник 
Датум: 08.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
404 

 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 
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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 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудблском савезу  Прњавор, за организацију 
меморијалног турнира у малом фудбалу Гусак-Гајеви. 

  
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: 01/1-434-82/21       Начелник 
Датум: 08.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
405 

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 800,00 КМ.  

 
II 

Износ од 800,00 KM утврђен чланом I овог 

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

од 800,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 – Једнократне новчане 

помоћи појединцима у износу од 800,00 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 Врањеш Зорану 
из Прњавора, на име трошкова прикључка струје 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: 01/1-532-231/21      Начелник 
Датум: 09.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
406 

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 Селимовић 
(Русмир) Аднану, из Прњавора, за реализацију 
документарног филма „Кандиљи“. 
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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: 01/1-434-84/21       Начелник 
Датум: 13.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
407 

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 2.200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 2.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским 
заједницама (Заштита културно-историјског 
наслеђа) у износу од 2.200,00 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 организацију Културно-вјерске 
манифестације „Довиште-Мравица 2021“. 

  
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: 01/1-434-85/21       Начелник 
Датум: 13.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
 

408 
 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 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
традиционалног турнира у малом фудбалу у 
Поточанима. 

  
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: 01/1-434-86/21  Начелник 
Датум: 14.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
409 

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  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 Ковачевић 
(Љубомир) Илији, из Доњих 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: 01/1-532-234/21      Начелник 
Датум: 16.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
410 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 1.000,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организовање меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Штрпцима и Кулашима. 

  
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: 01/1-434-88/21       Начелник 
Датум: 19.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
411 

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 900,00 КМ.  

 
II 

Износ од 900,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 900,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 900,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за организовање меморијалног 
турнира у малом фудбалу у Горњим Смртићима и 
Палачковцима. 

  
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 
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Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-89/21      Начелник 
Датум: 19.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
412 

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 Радичић (Митар) 
Борки, из Грабик Илове, на име тешке материјалне 
ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-568-90/21  Начелник 
Датум: 16.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
413 

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 4.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 4.000,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију љетног 
фудбалског кампа за дјевојчице и дјечаке узраста од 7 
до 16. година, који ће се одржати у спортском центру 
Олимп на Палама. 

  
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: 01/1-434-87/21  Начелник 
Датум: 21.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
414 

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), 
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- 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 Марковић 
Радовану, из Кулаша, 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: 01/1-532-236/21       Начелник 
Датум: 21.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
415 

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 Тубоњић 
(Милорад) Младену, из Горњих 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: 01/1-532-240/21      Начелник 
Датум: 26.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
416 

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 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
традиционалног турнира у малом фудбалу у Црквени. 

  
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: 01/1-434-94/21       Начелник  
Датум: 28.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
417 

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 
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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 – Средства за подстицај и 
развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Одбојкашком клубу 
„Укрина“ Прњавор, за организацију турнира одбојке на 
пијеску. 

  
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: 01/1-434-93/21      Начелник  
Датум: 28.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
418 

 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 – Средства за подстицај и 

развој спорта 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
традиционалног турнира у малом фудбалу у Доњим 
Вијачанима 

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: 01/1-434-91/21      Начелник 
Датум: 28.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
419 

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 Тубак (Ранко) 
Средоју, из Доњих Вијачана, на име трошкова 
лијечења. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-239/21      Начелник 
Датум: 28.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
420 

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 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 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 400,00 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 – Средства за подстицај и развој спорта, са које 
ће се одобрити новчана средства Фудбалском клубу 
„Борац“ Шибовска, за организовање другог меморијала 
„Драгиша Ђукић-Гишо“. 

  
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: 01/1-434-90/21       Начелник 
Датум: 29.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
421 

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 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 - Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
2.000,00 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 ГКУД „Пронија“ Прњавор, за измирење 
обавеза насталих поводом одласка чланова друштва на 
11. Фестивал фолклора, хора и плеса, одржаног од 10. 
до 16. јуна 2021. године у Херцег Новом. 

  
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: 01/1-434-60/21       Начелник 
Датум: 29.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 
422 

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 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 29  16.08.2021. 
 
  29   
             

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 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор у износу од 1.000,00 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 
415200 – Борачка организација општине Прњавор, са 
које ће се одобрити новчана средства Борачкој 
организацији општине Прњавор, за санацију спомен 

обиљежја у Шаринцима, посвећеног погинулим 
борцима ВРС.  

  
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: 01/1-434-95/21      Начелник  
Датум: 29.07.2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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