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На основу чл. 59 и  82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21)  и чл. 67 и 88. став 
1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор бр. 15/17 и 12/18), Начелник 
општине Прњавор, доноси  
                                                           

П Р А В И Л Н И К 
о измјени Правилника о начину и процедури 

објаве садржаја на званичној интернет страници 
Општинске управе општине Прњавор и у другим 

средствима јавног информисања 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о начину и процедури објаве 
садржаја на званичној интернет страници Општинске 
управе општине Прњавор и у другим средствима 
јавног информисања („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 31/17), члан 9. став 1. мијења се и гла- 
си: 
 „(1) Документи који се такође објављују на 
званичној интернет страници Општинске управе 
општине Прњавор су: 
- Буџет општине Прњавор, 
- Буџет за грађане, 
- Извјештај о извршењу буџета/Анекс ревизорског 
извјештаја, 

- Извјештај о раду Општинске управе општине 
Прњавор, 

- План јавних набавки, 
- Позив за јавну набавку, 
- Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, 
- Извјештај о реализацији уговора – Листа основних 
елемената уговора за све поступке јавних набавки, 

- Конкурси, огласи и њихова архива, 
- Стратешки документи Општине Прњавор, 
- Средњорочни план рада, 
- Годишњи план рада, 
- Листа актуелних и реализованих пројеката техни- 
чке сарадње, 

- Закони и/или одлуке о оснивању, те остали релева- 
нтни прописи, 

- Листа надлежности институције, 
- Документи за јавне консултације, 
- Органиграм Општине Прњавор, 
- Правилник о унутрашњој организацији и систе- 
матизацији радних мјеста, 

- Контакти запослених, 
- Биографије начелника општине/начелника одјеље- 
ња, 

- Информације о мјесним заједницама и контакти, 
- Листа одборника са њиховим контактима, 
- Материјали за сједнице Скупштине општине, 
- Акциони план за борбу против корупције, 
- План интегритета, 
- Етички кодекс/Кодекс понашања, 
- Индекс регистар, 
- Водич за приступ информацијама, 
- Захтјев за приступ информацијама, 
- Календар догађаја, 
- Учестала питања и одговори, 
- Ревизорски извјештаји, 
- Информације о Јавним установама и Јавним преду- 
зећима чији је оснивач Општина Прњавор, 

- Буџет у форми нацрта, 
- Годишњи план јавних набавки који садржи посту- 
пке набавки малих вриједнсти (конкурентски и 
директни), 

- Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, 
укључујући уговоре малих вриједности, 

- Аналитички буџет Општине Прњавор, 
- Изјештај о извршењу буџета, аналитички, 
- Тендерска документација након проведеног посту- 
пка, 

- Закључени уговори уз заштиту повјерљивих инфо- 
рмација, 

- Изјава о обављеним консултацјама која садржи 
сажетак коментара и извјештај о њиховом прихва- 
тању или одбијању, 

- Укупна издвајања за изабрана лица, руководеће   
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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службенике, службенике и запосленике према 
позицијама у институцији, 

- Одговори по захтјевима за приступ информацијама, 
- Јавни позиви за додјелу средстава (грантови, 
субвенције, подстицаји итд.), 

- Извјештај о додијељеним средствима." 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор “.   

 
Број: 01/1-022-71/22                             Начелник 
Датум: 1. април 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о ло- 
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 25. став 2. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 37/12, 90/16 и 94/19), члана 
8. Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ број 116/12, 
111/13 и 9/17) и чл. 37. и 88. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“ број: 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси  

РЈЕШЕЊЕ  
о измјени Рјешења о именовању комисије 

 
 1. У Рјешењу о именовању Првостепене 
стручне комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника број 
01/1-014-12/22 од 23.02.2022. године („Службени гла- 
сник општине Прњавор“ број 7/22), у тачки I, подта- 
чке 5) и 6) мијењају се и гласе:  
 „5) Драгана Главан, дипломирани психолог, 
члан, 
 6) Николина Јосиповић, дипломирани психо- 
лог, замјеник члана“.  
 2. У осталом дијелу Рјешење остаје неизми- 
јењено. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана обајвљивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-12-1/22                           Начелник 
Датум: 22. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21),члана 8. Закона о стра- 
тешком планирању и управљању развојем у Републи- 
ци Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број 63/21), члана 67. и 88. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/17 и 12/18) и члана 5. Одлуке о изради Стратегије 
развоја општине Прњавор за период 2022-2028. 

година („Службени гласник општине Прњавор“, број 
31/21) начелник општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Секторске групе за област 

економског развоја у поступку израде документа 
„Стратегија развоја општине Прњавор за период 

2022-2028. година“ 
 

Члан 1.  
Именује се Секторска група за област еконо- 

мског развоја у поступку израде документа „Страте- 
гија развоја општине Прњавор за период 2022-2028. 
година“ у следећем саставу: 

1. Драгана Њежић, Општина Прњавор,  
 2. Гордана Пејаковић, Општина Прњавор, 

3. Бранка Козаревић, Општина Прњавор, 
4. Петар Игњатић, Општина Прњавор, 
5. Никола Врховац, Пекара „Цвијета“ Прња- 

вор, 
6. Медиха Турчиновић, „Експорт Сити“ Пр- 

њавор, 
7. Далибор Дринић, Здравствено туристички 

центар Бања Кулаши д.о.о., 
            8. Ненад Ђекић, Скупштина општине Прња- 
вор, 

9. Дражен Маринковић, Мартом д.о.о. Прња- 
вор,  

10. Ивана Лебурић, „Ми Тривас“ Прњавор, 
11. Младен Пратљачић, „Младегс пак“ Пр- 

њавор, 
12. Антон Топић, „Топинокс“ д.о.о. Прња- 

вор, 
13. Златко Јокић, Фарма „Јокић“ Прњавор, 
14. Игор Бек, „Ризба“ д.о.о. Прњавор. 

 
Члан 2. 

 Задатак Секторске групе из члана 1. овог 
рјешења је да проведе све активности везане за 
област економског развоја у поступку израде 
„Стратегије општине Прњавор за период 2022-2028. 
година“ у складу са одредбама Закона о стратешком 
планирању и управљању развојем у Републици 
Српској. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Члан 4. 

Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-332-1/21                          Начелник 
Датум: 24. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

142 
 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21),члана 8. Закона о стра- 
тешком планирању и управљању развојем у Репу- 
блици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/21), члана 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17и 12/18) и члана 5. Одлуке о 
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изради Стратегије развоја општине Прњавор за пе- 
риод 2022-2028. година(„Службени гласник општине 
Прњавор“, број 31/21) начелник општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Секторске групе за област 
друштвеног развоја у поступку израде  

документа „Стратегија развоја општине Прњавор 
за период 2022-2028. година“ 

 
Члан 1.  

Именује се Секторска група за област дру- 
штвеног развоја у поступку израде документа „Стра- 
тегија развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година“ у следећем саставу: 

1. Дијана Милијаш-Трипуновић, Општина 
Прњавор, 

2. Ана Војводић, Општина Прњавор, 
 3. Далибор Прерадовић, Општина Прњавор, 

4. Владимир Рупа, Општина Прњавор, 
5. Љубиша Сибинчић, КП „Водовод“ а.д. Пр- 

њавор, 
6. Дајана Башић, „Омладински центар Прња- 

вор“, 
7. Бошко Бијелонић, Удружење родитеља 

дјеце са сметњама у физичком и психичком развоју 
„Невен“ Прњавор, 

8. Бојан Малбашић, ОК „Укрина“ Прњавор, 
9. Сузана Шврака, ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ 

Прњавор, 
10. Драгана Радуловић, ЈУ „Центар за соци- 

јални рад“ Прњавор, 
11. Дарио Топић, ЈУ „Центар за културу“ Пр- 

њавор, 
12. Борислав Петровић, Електрокрајина Ба- 

ња Лука, ТЈ Прњавор, 
13. Велибор Тривичевић, Скупштина општи- 

не Прњавор, 
14. Сњежана Мирковић, Удружење „Ромска 

дјевојка-Романи Ћеј“ Прњавор, 
15. Драган Малић, ЈП „Радио Прњавор“.  

 
Члан 2. 

 Задатак Секторске групе из члана 1. овог 
рјешења је да проведе све активности везане за 
област друштвеног развоја у поступку израде „Стра- 
тегије општине Прњавор за период 2022-2028. го- 
дина“ у складу са одредбама Закона о стратешком 
планирању и управљању развојем у Републици 
Српској. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Члан 4. 

Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-332-2/21                          Начелник 
Датум: 24. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона о стра- 
тешком планирању и управљању развојем у Репу- 
блици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/21), члана 67. и 88. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 15/17 и 12/18) и члана 5. Одлуке о изради 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 
2022-2028. година („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 31/21) начелник општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Секторске групе за област заштите 
животне средине у поступку израде документа 

„Стратегија развоја општине Прњавор за  
период 2022-2028. година“ 

 
Члан 1.  

Именује се Секторска група за област зашти- 
те животне средине у поступку израде документа 
„Стратегија развоја општине Прњавор за период 
2022-2028. година“ у следећем саставу: 

1. Зорица Сувајац, Општина Прњавор, 
 2. Сандра Лекић, Општина Прњавор, 

3. Лејла Мухић, Општина Прњавор, 
4. Вук Милинчић, Општина Прњавор, 
5. Петар Игњатић, Општина Прњавор, 
6. Амел Кебић, Општина Прњавор, 
7.  Милкица Митрић, Општина Прњавор, 
8. Бошко Бијелонић, Планинарско друштво 

„Корак Више“ Прњавор, 
9. Душко Миоданић, Шуме РС, Шумска 

управа Прњавор, 
10. Љубиша Сибинчић, КП „Водовод“ Прња- 

вор а.д. Прњавор, 
11. Горан Шарчевић, КП „Парк“ а.д. Пр- 

њавор, 
12. Дарко Живковић, Спортско риболовно 

друштво „Укрински цвијет“ Прњавор. 
 

Члан 2. 
 Задатак Секторске групе из члана 1. овог рје- 
рјешења је да проведе све активности везане за 
област заштите животне средине у поступку израде 
„Стратегије општине Прњавор за период 2022-2028. 
година“ у складу са одредбама Закона о стратешком 
планирању и управљању развојем у Републици Ср- 
пској. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Члан 4. 

Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-332-3/21                          Начелник 
Датум: 24. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и члана 82. став 3. За- 
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
67. и члана 88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
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12/18) и тачке 18. Упутства о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 99/17), начелник општине доноси 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
 1. У Рјешењу о именовању радне групе за 
успостављање система финансијског управљања и 
контроле, број 01/1-014-30/22 од 25.01.2022. године 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 3/22),  
у диспозитиву рјешења, у подтачки 14. послије 
ријечи члан додаје се „запета“ и нове подтачке 15. и 
16., које гласе: 

„15) Свјетлана Кузмановић - члан, 
16) Жељана Јелић - члан.“ 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

3. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-30-1/22                          Начелник 
Датум: 31. март 2022. 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 буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника 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 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 900,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства дјеци обољелој од ријетких болести, кори- 
сницима Дневног центра Невен. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно-  

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-46/22                               Начелник 
Датум: 1. март 2022. 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 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 300,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120–Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Ђекић (Јеленко) Милици, из Бања Луке, за 
трошкове лијечења болесне мајке. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

Број: 01/1-532-41/22                              Начелник 
Датум: 2. март 2022. 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 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) 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 једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 
брити новчана средства Клубу студената Факултета 
политичких наука Бања Лука, за суфинансирање 
пројекта „Дјелуј локално мисли глобално 2022“. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-434-26/22                             Начелник 
Датум: 2. март 2022. 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 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 2.700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

2.700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи по- 
једницима у износу од 2.700,00 КМ (организаци-  

она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 
Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства за дјецу обољелу од ријетких болести, са 
подручја општине Прњавор.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-49/22                              Начелник 
Датум: 2. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Грант приватним здра- 
вственим установама – новчане помоћи здра- 
вственим радницима у износу од 1.000,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 415200 – Грант приватним здра- 
вственим установама – новчане помоћи здравстве- 
ним радницима, са које ће се одобрити новчана 
средства по 500,00 КМ за запослене у Специјали- 
стичко гинеколошкој амбуланти „Емилија“, из 
Прњавора, на име помоћи радницима у условима 
ковид пандемије, а према списку запослених лица. 

 
III 

 За реализацију овог закључка задужује се  
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Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

 

Број: 01/1-401-62/22                              Начелник 
Датум: 4. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Вучић (Миленко) Бојану, из Доњих Вијачана, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-318/21                              Начелник 
Датум: 7. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 300,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Милосавац (Драго) Ранку, из Вршана, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-77/22                              Начелник 
Датум: 7. март 2022. 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 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 поје- 
динцима у износу од 500,00 КМ (организациона је- 
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диница број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поједи- 
нцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Чупељић (Миладин) Миленку, из Поточана, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-91/22                              Начелник 
Датум: 7. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. Одлу- 
ке о коришћењу средстава буџетске резерве („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.030,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.030,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 1.030,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима на- 
ционалних мањина у износу од 1.030,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима националних 
мањина, са које ће се одобрити новчана средства 
Удружењу Италијана Штивор – Клуб Трентини, за 
плаћање фактуре Занатској радњи „Драмол“  Прња- 
вор, број ИФ-00001-1-22 од 11.01.2022. године, за 
кречење Омладинског дома у Штивору. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-13/22                              Начелник 
Датум: 9. март 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. Одлу- 
ке о коришћењу средстава буџетске резерве („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/19), Наче- 
лник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима у износу од 400,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 416100 - Једнократне новчане 
помоћи поједницима, са које ће се одобрити новчана 
средства Самац (Радомир) Синиши, из Поточана, на 
име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-73/22                              Начелник 
Датум: 11. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) 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 једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 200,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Субић (Васо) Дани, из Кокора, на име тро- 
шкова лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-360/21                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 3.100,00 КМ.  

 
II 

Износ од 3.100,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 3.100,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 3.100,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта, са које ће се одобрити новчана 
средства Општинском фудбалском савезу Прњавор, 
за организацију манифестације „Дан фудбала Репу- 
блике Српске“.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-31/22                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

157 
 

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 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 800,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Мајкић (Миланко) Миломиру, из Бабановаца, 
на име трошкова лијечења. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-245/21                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 поје- 
дницима у износу од 300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Трипић (Милан) Ранку, из Прњавора, на име 
набавке ортопедских силиконских чарапа. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-103/22                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 
њавор), 

- на конто 415200 – Грант Универзитету у 
Источном Сарајеву – Економски факултет Пале у 
износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Грант Универзитету у Источном 
Сарајеву – Економски факултет Пале, са које ће се 
одобрити новчана средства Економском факултету 
Пале, за организацију Једанаесте научне конфе- 
ренције са међународним учешћем-Јахорински по- 
словни форум 2022.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-434-33/22                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 500,00 КМ   
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(организациона јединица број 00750120 –Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ковачевић (Славиша) Дариу, из Горњих Смртића, 
студенту Факултета техничких наука у Новом Саду, 
за финансирање пројекта – израда аутономних ро- 
бота за Еуробот такмичење у Србији.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-89/22                             Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Скупштина општине и Стручна служба СО-е у 
износу од 4.300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

4.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 412900 - Плакете, повеље, награде и при- 
знања општине у износу од 4.300,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750110 – Скупштина 
општине и Стручна служба СО-е). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења додатних 
средстава на позицији 412900 - Плакете, повеље, 
награде и признања општине.   

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-72/22                             Начелник 
Датум: 16. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

162 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана 
средства Самарџић (Средоја) Стојану, из Прњавора, 
на име трошкова лијечења супруге. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-107/22                             Начелник 
Датум: 16. март 2022. 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 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) 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 је- 
диницу 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 
поједницима у износу од 300,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Сибинчић (Игњатија) Петри, из Доњих Смрти- 
ћа, на име трошкова лијечења дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-19/22                             Начелник 
Датум: 17. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 700,00 КМ.  

 

II 
Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

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

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 700,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средста- ва на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Стојковић (Миленко) Невенки, из Бабановаца, 
на име трошкова школовања дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-22/22                            Начелник 
Датум: 17. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 200,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Прерадовић (Веселко) Златану, из Прњавора, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-109/22                           Начелник 
Датум: 22. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се на захтјев Борачке 
организације општине Прњавор одобрити новчана 
средства Васић (Богољуб) Ранку, из Околице, за 
трошкове сахране Попадић Младена демобилисаног 
борца Војске Републике Српске. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-34/22                             Начелник 
Датум: 22. март 2022. 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи-  

ницу 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 по- 
једницима у износу од 400,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Милић (Рајко) Душку, из Грабик Илове, на 
име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-117/22                            Начелник 
Датум: 25. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 750,00 КМ.  

 
II 

Износ од 750,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 750,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 750,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама (За-  
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штита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства Римокатоличком жупном 
уреду Прњавор, за изградњу прилаза и капије на 
улазу у гробље у Ратковцу.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-39/22                           Начелник 
Датум: 28. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Сибинчић (Милан) Мирјани, из Горњих Смртића, за 
лијечење болесног дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-38/22                              Начелник 
Датум: 29. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 
ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Живковић Дејани, из Кремне, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-125/22                           Начелник 
Датум: 29. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

171 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
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ницу 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 
поједницима у износу од 400,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 - Једнократне новчане помоћи поједни- 
цима, са које ће се одобрити новчана средства Сто- 
јаковић (Милан) Грозди, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-93/22                             Начелник 
Датум: 31. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општи- 
не доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
1.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 1.000,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радо- 
ст“ Прњавор), 

- на конто 411300 Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата у износу од 1.000,00 
КМ (буџетски корисник број 00750400 - ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 
локацију 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 доноше- 

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

 
Број: 01/1-401-245/21                            Начелник 
Датум: 1. децембар 2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за ста- 
мбено-комуналне послове и инвестиције у укупном 
износу од 900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412700 Геодетске и остале стру- 
чне услуге у износу од 900,00 КМ (потрошачка једи- 
ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције), 

- на конто 412900 Трошкови услуга контро- 
ле и наплате комуналне таксе за паркирање возила у 
износу од 900,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-248/21                            Начелник 
Датум: 1. децембар 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 10/21), Наче- 
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лник општине доноси следећи  
 

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

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између потршачке јединице Кабинет начелника и 
Одјељења за локални економски развој и душтвене 
дјелатности 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 416100 Једнократне новчане помо- 

ћи појединцима у износу од 2.000,00 КМ (потро- 
шачка јединица број 00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 416100 Средства за једнократне 
помоћи у износу од 2.000,00 КМ (потрошачка једи- 
ница број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 
локацију 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 доно- 

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

 
Број: 01/1-401-204/21                            Начелник 
Датум: 9. децембар 2021. године  Дарко Томаш, с.р. 
 

175 
На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одсјек за јавне 
набавке, правна питања и прописе у укупном износу 
од 3.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 3.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 419100 Трошкови обештећења по 
судским пресудама и трошкови поступка у износу од 
3.500,00 КМ (потрошачка јединица број 00750241 - 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге 
у износу од 3.500,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750241 - Одсјек за јавне набавке, правна питања и 
прописе). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-262/21                            Начелник 
Датум:29. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

176 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник 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 средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за фина- 
нсије у укупном износу од 58.940,00 КМ. 

 
II 

Износ од 58.940,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411400 Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 58.000,00 КМ (по- 
трошачка јединица број 00750140 - Одјељење за 
финансије), 

- са конта 418200 Трошкови одржавања 
лиценци за трезорско пословања у износу од 940,00 
КМ (потрошачка јединица број 00750140 -  Одјеље- 
ње за финансије), 

- на конто 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 58.940,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750140 - Одјељење за финансије). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.   

 
Број: 01/1-401-263/21                            Начелник 
Датум:30. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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177 
 

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 буџе- 
та 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 средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 10.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 416100 Средства за стипендије 
ученика и студената у износу од 10.000,00 КМ (потро- 
шачка јединица број 00750150 – Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности), 

- на конто 416100 Средства за студентске 
награде – посебни резултати током школовања у 
износу од 10.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       

 
Број: 01/1-401-263-1/21                       Начелник 
Датум:31. децембар 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 буџе- 
та општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник општи- 
не доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за култу- 
ру Прњавор  у укупном износу од 6.200,00 КМ. 

 
II 

Износ од 6.200,00 КМ утврђен чланом I овог  

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

запослених у износу од 2.500,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 08180011 - ЈУ Центар за културу Прња- 
вор), 

- са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 1.200,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 - ЈУ Центар за културу 
Прњавор), 

- са конта 411300 - Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата у износу од 2.500,00 
КМ (буџетски корисник број 08180011 - ЈУ Центар 
за културу Прњавор), 

- на конто 516100 - Издаци за залихе робе у 
износу од 6.200,00 КМ (буџетски корисник број 
08180011 - ЈУ Центар за културу Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-264/21                          Начелник 
Датум:31. децембар 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 средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Територијална 
ватрогасна јединица 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 511300 Набавка опреме у износу 
од 3.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750125 
-Територијална ватрогасна јединица Прњавор), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге 
у износу од 3.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750125-Територијална ватрогасна јединица Прња- 
вор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
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дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију 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 доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-2/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

180 
 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за фина- 
нсије у укупном износу од 60,00 КМ. 

 
II 

Износ од 60,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412700 Трошкови банкарских услу- 
га у износу од 60,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750140 - Одјељење за финансије), 

- на конто 412900 Остали непоменути расхо- 
ди у износу од 60,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750140 -  Одјељење за финансије), 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 
цију 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 доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-3/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од 5.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412500  Трошкови одржавања 
локалне путне мреже (набавка, превоз и уградња 
посипног материјала, гредер и др.) у износу од 
5.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750170 – 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције), 

- на конто 412900 Трошкови услуга контро- 
ле и наплате комуналне таксе за паркирање возила у 
износу од 5.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно 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 доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-4/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник 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 средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Народна библи- 
отека Прњавор  у укупном износу од 60,00 КМ. 

 
II 

Износ од 60,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 – Остали непоменути 
расходи у износу од 60,00 КМ (буџетски корисник 
број 08180068 - ЈУ Народна библиотека Прњавор), 

- на конто 412700 – Расходи за стручне услу- 
ге у износу од 60,00 КМ (буџетски корисник број 
08180068 - ЈУ Народна библиотека Прњавор). 
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 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-5/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник 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 средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за про- 
сторно уређење у укупном износу од 1.100,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.100,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412700  Трошкови премјера и 
успостављања катастра непокретности и остале 
стручне услуге у износу од 1.100,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750160 – Одјељење за просторно 
уређење), 

- на конто 412900 Трошкови комисије за 
преглед пројектне документације, технички пријем 
објеката и друге комисије у износу од 1.100,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750160 – Одјељење за 
просторно уређење). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше-       
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   

     
Број: 01/1-401-263-6/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

184 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за соци- 
јални рад Прњавор у укупном износу од 1.376,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.376,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 419100 - Расходи по судским рје- 
шењима у износу од 1.376,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 0750300 - ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- на конто 418200 - Смјештај штићеника у 
установе социјалне заштите - буџетске кориснике у 
износу од 1.376,00 КМ (буџетски корисник број 
0750300 - ЈУ Центар за социјални рад Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-7/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

185 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за општу 
управу у укупном износу од 700,00 КМ. 

 
II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
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-  са конта 412900  Трошкови обиљежавања 
значајних датума у мјесним заједницама у износу од 
700,00 КМ (потрошачка јединица број 00750130 – 
Одјељење за општу управу), 

-  на конто 412700 Трошкови мртвозорника у 
износу од 700,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  

      
Број: 01/1-401-263-8/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

186 
 

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

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одсјек за заједничке 
послове у укупном износу од 1.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 511300 Набавка опреме у износу 
од 1.900,00 КМ (потрошачка јединица број 00750240 
– Одсјек за заједничке послове), 

-  на конто 516100 Издаци за залихе ситног 
инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. у износу од 
1.900,00 КМ (потрошачка јединица број 00750240 – 
Одсјек за заједничке послове). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   

Број: 01/1-401-263-9/21                        Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

187 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Остала буџетска 
потрошња у укупном износу од 1.440,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.440,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 487400 Трансфери фондовима 
обавезног социјалног осигурања у износу од 1.440,00 
КМ (потрошачка јединица број 00750190 – Остала 
буџетска потрошња), 

-  на конто 487300 Трансфери јединицама 
локалне самоуправе у износу од 1.440,00 КМ (потро- 
шачка јединица број 00750190 – Остала буџетска 
потрошња). 

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

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

     

Број: 01/1-401-263-10/21                     Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

188 
 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру потрошачке јединице Одјељење за ста- 
мбено-комуналне послове и инвестиције у укупном 
износу од 33.543,00 КМ, а наведени износ ће се реа- 
лоцирати на буџетску позицију 511200 - Изградња и 
реконструкција градских улица, путне и канализаци- 
оне мреже, школских и других објеката, јавне расвје- 
те, и израда и ревизија пројектне документације са  
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буџетских позиција из табеларног прегледа број 1. 

 

Табеларни преглед број 1. 

 
 

орг.једин. конто буџетска позиција износ 
00750170 412700 Геодетске и остале стручне услуге  1.360,00 

00750170 412800 
Трошкови чишћења улица, тротоара и зел.површина са одвозом 
прикупљеног отпада,  

4.079,00 

00750170 412800 Зимско одржавање лок. путева, улица, тротоара, тргова и др. 2.790,00 

00750170 412500 
Трошкови одржавања лок. путне мреже (набавка, превоз и уградња 
посипног материјала, гредер)  

12.674,00 

00750170 412500 
Набавка грађевин. материјала за изградњу пропуста, мостова и других 
објеката  

1.870,00 

00750170 412500 Трошкови ископа, чишћења канала и других земљаних радова 6.200,00 
00750170 412500 Трошкови саобраћајне сигнализације  570,00 

00750170 511200 
Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката 
Општинске управе 

4.000,00 

    Укупно 33.543,00 
 

II 
 Буџетска средства у укупном износу од 236.557,00 КМ реалоцираће се  између потрошачких јединица 
буџета општине Прњавор, а наведени износ ће се реалоцирати на буџетску позицију 511200 - Изградња и реко- 
нструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и изра- 
да и ревизија пројектне документације (Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције) са буџе- 
тских позиција из табеларног прегледа број 2. 

 

Табеларни преглед број 2. 

орг.јед. конто буџетска позиција износ 
00750110 412900 Финансирање ОИК-а 3.720,00 
00750120 412900 Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи 2.900,00 
00750125 511100 Набавка грађевинских објеката- вањско уређење 14.100,00 
00750130 412900 Трошкови провођења избора за чланове Савјета мјесних заједница 2.900,00 
00750140 411100 Расходи за бруто плате запослених 8.300,00 

00750140 411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
по основу рада 

4.465,00 

00750140 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 6.953,00 
00750140 412700 Трошкови банкарских услуга 2.100,00 
00750140 412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1.600,00 
00750150 415200 Средства за подстицај и развој спорта 2.600,00 
00750150 415200 Средства за превоз ђака основних школа 17.300,00 
00750150 415200 ЈЗУ Дом здравља 35.000,00 
00750150 416100 Средства за студентске картице 4.000,00 
00750150 416100 Једнократне помоћи за 3 и сљедеће новорођ.дијете 6.000,00 
00750160  12700 Израда  регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија 4.120,00 
00750180 412500 Трошкови одржавања спомен-обиљежја у MЗ 3.250,00 
00750180 415200 Средства за орган.парастоса погинулим борцима ВРС у МЗ 7.885,00 
00750220  12700 Програм превент.здр.заштите 1.570,00 

00750240 412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

11.195,00 

00750240 412500 Трошкови текућег одржавања 10.500,00 
00750240 412900 Расходи за стручно усавршавање запослених ОУ 1.000,00 
00750241 419100 Трошкови обештећења по судским  пресудама и трошкови поступка 11.400,00 
00750250 414100 Подршка развоју задругарства 10.000,00 
00750250 414100 Подстицаји пољопривредним произвођачима 7.100,00 

08180011 412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

924,00 

08180011 412700 Расходи за стручне услуге Центра за културу 1.565,00 
08180011 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 

08150027  11200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
по основу рада 

810,00 

00750190 413300 Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ 12.100,00 
00750190 621300 Отплата дуга по кредиту од 7.000,000,00 КМ 16.000,00 
00750190 621900 Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција 25.000,00 
    Укупно 236.557,00 
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III 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на буџе- 
тској позицији 511200 - Изградња и реконструкција 
градских улица, путне и канализационе мреже, 
школских и других објеката,  јавне расвјете, и изра- 
да и ревизија пројектне документације (Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције) на 
основу захтјева за реалокацију  буџетских средстава 
који је саставни дио овог закључка. 
 

IV 
 За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 Овај закљњучак ступа на снагу данаом доно- 
шења. 
 
Број: 01/1-401-263-11/21                     Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
 

189 
 

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

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потрошачке јединице ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
25.760,00 КМ. 

 
II 

Износ од 25.760 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

са конта 411200-Расходи за бруто накнаде 
(потрошачка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 2.800,00 КМ 

са конта 412200-Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 
ртних услуга (потрошачка јединица број 00750400 ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 
8.760,00 КМ 

са конта 412500-Расходи за текуће одржава- 
ње (потрошачка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 4.760,00 КМ 

са конта 412900-Остали непоменути расходи 
-припрема дјеце за полазак у школу из дозначене 
помоћи Министарства просвјете и културе РС (потро- 
шачка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији вртић „На- 
ша радост“ Прњавор), износ 4.910,00 КМ 

са конта 511300-Набавка опреме (потроша- 
чка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор), износ 1.100,00 КМ 

са конта 516100-Издаци за залихе ситног 
инвентара, одјеће и обуће (потрошачка јединица број 
00750400 ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор), износ 1.020,00 КМ 

са конта 412700-Расходи за стручне услуге 
(потрошачка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 380,00 КМ 

са конта 412900-Остали непоменути расхо- 
ди (потрошачка јединица број 00750400 ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 2.030,00 КМ 

на конто 411100 – Расходи за бруто плате 
запослених (потрошачка јединица број 00750400 ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 
23.350,00 КМ 

на конто 411300 – Расходи за накнаде плате 
запослених за вријеме боловања (потрошачка једи- 
ница број 00750400 ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор), износ 380,00 КМ 

на конто 412400 – Расходи за материјал за по- 
себне намјене (потрошачка јединица број 00750400 
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), износ 
2.030,00 КМ 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно 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 доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-12-Р/21                   Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник 
општине доноси сљедећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице ЈУ Центар за соци- 
јални рад у укупном износу од 50.260,00 КМ. 

 
II 

Износ од 50.260,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-са конта 411100-Расходи за бруто плате за- 
послених (потрошачка јединица број 00750300 – ЈУ 
Центар за социјални рад), износ 300,00 КМ 

-са конта 412200-Расходи по основу утро- 
шка енергије, комунал. и трансп. услуга (потрошачка 
јединица број 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад), 4.200,00 КМ 

са конта 412300 - Расходи за режијски ма- 
теријал. 610,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад) 



22                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 12                           05.04.2022. 
 

са конта 412500-Расходи за текуће одржава- 
ње, износ 440,00 КМ (потрошачка јединица 00750300 
– ЈУ Центар за социјални рад), 

са конта 412600-Расходи по основу путова- 
ња и смјештаја, износ 370,00 КМ (потрошачка једи- 
ница 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад), 

са конта 412700-Расходи за стручне услуге, 
износ 1.040,00 КМ (потрошачка јединица 00750300 – 
ЈУ Центар за социјални рад), 

са конта 416100-Изједначавање могућности 
дјеце и омладине са сметњама у развоју 2.500,00 
(потрошачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за соци- 
јални рад), 

са конта 416100-Сервисни трошкови школо- 
вања дјеце са сметњама у развоју, износ 3.200,00 КМ 
(потрошачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад), 

са конта 416300-Сервисни трошкови школо- 
вања дјеце са сметњама у развоју-смјештај у храни- 
тељску породицу, износ 8.000,00 КМ (потрошачка 
јединица 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад), 

са конта 638100-Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигу- 
рања, износ 1.000,00 КМ, (потрошачка јединица 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад) 

са конта 411100-Расходи за бруто плате запо- 
слених, износ  8.460,00 КМ, (потрошачка јединица 
00750300 – ЈУ Центар за социјални рад) 

са конта 411200-Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада, износ 3.240,00 КМ, (потрошачка једини- 
ца 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад) 

са конта 412900-Трошкови првостепених 
стручних комисија, износ 5.400,00 КМ, (потрошачка 
јединица 00750300 – ЈУ Центар за социјални рад),  

са конта 487400-Здравствена заштита која се 
финансира из буџета РС, износ 2.800,00 КМ, (потро- 
шачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад), 

са конта 416100-Новчане помоћи, износ 
4.350,00 КМ,  (потрошачка јединица 00750300 – ЈУ 
Центар за социјални рад),  

са конта 416100-Новчане помоћи које се фи- 
нансирају из буџета РС, износ 4.350,00 КМ (потро- 
шачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за социјални 
рад). 

на конто 411300-Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата, износ од 300,00 КМ, 
(потрошачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад),  

на конто 416100-Додатак за помоћ његу ко- 
ји се финансира из буџета РС, износ 21.360,00 КМ, 
(потрошачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за 
социјални рад), 

на конто 416300-Смјештај штићеника у 
установе социјалне заштите, износ 19.900,00 КМ, 
(потрошачка јединица 00750300 – ЈУ Центар за соци- 
јални рад), 

на конто 487400-Здравствена заштита, износ 
8.700,00 КМ, (потрошачка јединица 00750300 – ЈУ 
Центар за социјални рад), 

 Реалокацију буџетских средстава потребно  

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо-
претходно наведеним позицијама на основу захтјева 
за реалокацију буџетских средстава, а који је саста- 
вни дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-263-13/21                     Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник 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 средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 6.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 6.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 416100 Средства за набавку 
уџбеника за породице са четворо и више дјеце у 
износу од 6.500,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности), 

- на конто 415200 Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
6.500,00 КМ (потрошачка јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 

Број: 01/1-401-263-14/21                     Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени гла- 
сник 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 средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности 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 набавку уџбе- 
ника за породице са четворо и више дјеце у износу 
од 3.900,00 КМ (потрошачка јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и друштв- 
ене дјелатности), 

- на конто 415200 Грант приватним здра- 
вственим установама новчане помоћи здравственим 
радницима у износу од 3.900,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 

Број: 01/1-401-263-16/21                     Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („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 средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 
културу Прњавор  у укупном износу од 7.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 7.500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100 - Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 7.500,00 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 фонда обавезног социјалног 
осигурања у износу од 7.500,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 - ЈУ Центар за културу 
Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

 Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
      
Број: 01/1-401-264-1/21                       Начелник 
Датум:31. децембар 2021. године Дарко Томаш, с.р. 
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