
 
 
 
 
  

 
 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

13. мај 2022. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 14            Година 58. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                            
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 161. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16), члана 44. Правилника о 
јединственим процедурама за попуњавање упражње- 
них радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18), начелник општине Прњавор доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за попуњавање упражњених 
радних мјеста намјештеника у Општинској упра- 
ви општине Прњавор (у даљем тексту: Конкурсна 
комисија) именују се: 

1) Драгана Марковић, предсједник, 
2) Милоранка Лазаревић, члан, 
3) Данијела Дуроњић, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са 

законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

попуњавање упражњених радних мјеста намје- 
штеника у Општинској управи општине Прња- 
вор, што укључује контролу испуњавања услова, 
обављање интервјуa са кандидатима и сачиња- 
вање листе за избор кандидата по редослиједу 
кандидата, на начин одређен Законом о службе- 
ницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16) и Правилником о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражње- 
них радних мјеста у градској, односно општи- 
нској управи (“Службени гласник Републике Ср- 
пске”, број 42/17). Конкурсна комисија ће доста- 
вити начелнику општине листу за избор канди- 
дата са записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка. 

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

Прњавор“. 
4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-120-12/22                             Начелник 
Датум: 26. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 5. став 3. Закона о празни- 
цима Републике Српске („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 43/07), члана 3. Одлуке о ра- 
дном времену у угоститељским, трговинским, зана- 
тским, услужним и другим објектима на подручју 
општине Прњавор /Пречишћени текст/ („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 9/17) члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17, 12/18), доносим 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Првог дана Међународног празника рада, 
01.05.2022. године (недјеља), могу да раде самоста- 
лне предузетничке радње-МЕСНИЦЕ у времену од 
07,00 до 11,00 часова. 
 Другог дана Међународног празника рада, 
02.05.2022. године (понедјељак), могу да раде све 
трговинске и услужне радње, у времену од 07,00 до 
12,00 часова. 
 

II 
 Овај Закључак доносим на захтјев посло- 
вних субјеката који обављају наведену дјелатност на 
подручју општине Прњавор и указане потребе за 
радом истих, у циљу задовољења потреба грађана за 
вријеме празника.  
 

III 
Закључак ступа на снагу даном доношења, а  

биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-154/22                           Начелник 
Датум: 27. април 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр-  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 2/22), 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 10.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.000,00 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 
10.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750241 – 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге 
у износу од 10.000,00 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 општине 
Прњавор“.   

 
Број: 01/1-401-64/22                              Начелник 
Датум: 9. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), 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 Одјељењe за бора- 
чко-инвалидску заштиту 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 415200 Средства за набавку уџбе-  

ника и остале организоване активности за дјецу бора- 
ца ВРС и РВИ у износу од 6.500,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750180 – Одјељењe за борачко-
инвалидску заштиту), 

- на конто 415200 Средства за трошкове 
обиљежавања значајних датума (за трошкове вијена- 
ца, цвијећа, свијећа и др.) у износу од 6.500,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750180 – Одјељењe за 
борачко-инвалидску заштиту). 

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

 
Број: 01/1-401-61/22                               Начелник 
Датум: 11. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), 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 Одјељењe за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од 2.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412800 Трошкови чишћења ули- 
ца, тротоара и зелених површина са одвозом при- 
купљеног отпада, трошкови прања улица и тротоара, 
кошење зелених површина са одвозом покошене 
траве, шишање живих ограда са одвозом прику- 
пљеног отпада и ванредни комунални послови по 
наруџби у износу од 2.900,00 КМ (потрошачка једи- 
ница број 00750170 - Одјељењe за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге 
у износу од 900,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750170 - Одјељењe за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције), 

- на конто 412900 Расходи за таксе и накна- 
де за регистарацију возила у износу од 2.000,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750170 - Одјељењe за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је  



13.05.2022.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 14                               3 
 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама 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 општи- 
не Прњавор“.  

      
Број: 01/1-401-76/22                               Начелник 
Датум: 17. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), 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 ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у укупном износу од 13.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 13.900,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412400 Расходи за медицински и 
лабораторијски материјал у износу од 12.400,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здра- 
вља Прњавор), 

- са конта 412700 Расходи за остале стручне 
услуге у износу од 1,500,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- на конто 631900 Неизмирене обавезе из 
ранијег периода у износу од 12.400,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прња- 
вор), 

- на конто 411200 Расходи по основу дне- 
вница за службена путовања у износу од 1.500,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

Број: 01/1-401-80/22                               Начелник 
Датум: 28. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

240 
 

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 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), 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 Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 450,00 
КМ. 

 
II 

Износ од 450,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412900 Остали непоменути ра- 
сходи у износу од 450,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор), 

- на конто 418400 Остали некласификовани 
расходи из трансакција унутар исте јединице власти 
у износу од 450,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на пре- тходно 
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: 01/1-401-84/22                               Начелник 
Датум: 29. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Гимназија 
Прњавор у укупном износу од 500,00 КМ. 
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II 
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
-  са конта 511300 Набавка опреме у износу 

од 500,00 КМ (буџетски корисник број 08150026 - ЈУ 
Гимназија Прњавор), 

- на конто 412600 Расходи по основу путо- 
вања и смјештаја у износу од 500,00 КМ (буџетски 
корисник број 08150026 - ЈУ Гимназија 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: 01/1-401-92/22                               Начелник 
Датум: 6. април 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Наче- 
лник општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
300,00 КМ. 

 

II 
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
-  са конта 412500 Расходи за текуће одржа- 

вање у износу од 300,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор), 

- на конто 412600 Расходи по основу пу- 
товања и смјештаја у износу од 300,00 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 доно-  

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

 
Број: 01/1-401-99/22                               Начелник 
Датум: 8. април 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Наче- 
лник општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у оквиру потршачке јединице Одјељењe за 
локални економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 26.880,00 КМ. 

 
II 

Износ од 26.880,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 416100 Средства за стипендије 
ученика и студената у износу од 26.880,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750150 - Одјељењe за 
локални економски развој и друштвене дјелатности), 

- на конто 415200 Текући грантови поје- 
динцима - Средства за помоћ у лијечењу дјеце и 
младих обољелих од дијабетеса у износу од 26.880,00 
КМ (потрошачка јединица број 00750150 - Одјељењe 
за локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на пре- тходно 
наведеним позицијама 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: 01/1-401-102/22                              Начелник 
Датум: 8. април 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), 
Начелник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 
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I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у укупном износу од 190.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од 190.600,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 418100 Расходи по основу  камата 
на зајмове примљене од Фонда у износу од 5.600,00 
КМ (буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом 
здравља Прњавор), 

- са конта 628100 Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова од Фонда у износу од 17.000,00 
КМ (буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом 
здравља Прњавор), 

- са конта 412200 Расходи за комуникационе 
услуге у износу од 25.000,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије у износу од 39.200,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412200 Расходи за комуналне 
услуге у износу од 2.000,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412200 Расходи за услуге превоза 
и смјештаја у износу од 15.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412300 Расходи за канцеларијски 
материјал у износу од 4.750,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412300 Расходи за материјал за 
одржавање чистоће у износу од 2.500,00 КМ (буџе- 
тски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор), 

- са конта 412400 Расходи за медицински и 
лабораторијски материјал у износу од 70.600,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор), 

- са конта 412500 Расходи за текуће одржа- 
вање опреме у износу од 2.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- са конта 412700 Расходи за правне и 
административне  услуге у износу од 1,800,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор), 

- са конта 412700 Расходи за остале стручне 
услуге у износу од 5.150,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- на конто 631900 Неизмирене обавезе из 
ранијег периода у износу од 190.600,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

не Прњавор“.       
 

Број: 01/1-401-108/22                             Начелник 
Датум: 13. април 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) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
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 Одјељењe за стамбе- 
но-комуналне послове и инвестиције и потрошачке 
јединице Одсјека за заједничке послове 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 412800 Трошкови чишћења улица, 
тротоара и зелених површина са одвозом прику- 
пљеног отпада, трошкови прања улица и тротоара, 
кошење зелених површина са одвозом покошене 
траве, шишање живих ограда са одвозом прику- 
пљеног отпада и ванредни комунални послови по 
наруџби у износу од 2.000,00 КМ (потрошачка једини- 
ца број 00750170 - Одјељењe за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције), 

- на конто 516100 Издаци за залихе ситног 
инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. у износу од 
2.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750240 – 
Одсјек за заједничке послове). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-106/22                             Начелник 
Датум: 18. април 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Наче- 
лник општине доноси следећи  
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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 3.000,00 КМ. 

 
II 

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

-  са конта 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 3.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750300 - ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- на конто 411300 Расходи за накнаде плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсу- 
ства и осталих накнада плата у износу од 3.000,00 
(буџетски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

 
Број: 01/1-401-118/22                             Начелник 
Датум: 20. април 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 („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 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 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Симић (Миленко) Драгомиру, из Велике Илове, на 
име тешке материјалне ситуације. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-135/22                             Начелник 
Датум: 1. април 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 („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 ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прња- 
вор у износу од 350,00 КМ.  

 
II 

Износ од 350,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

350,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 350,00 КМ  (организациона јединица број 
08400005 – ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ 
Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Остали непоменути расходи, за 
организацију концерта поводом Дана општине Прња- 
вор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
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Број: 01/1-434-385/22                             Начелник 
Датум: 1. април 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

249 
 

 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 („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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Финансирање Кола 
српских сестара Прњавор у износу од 1.500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – Одјељење 
за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Финансирање Кола српских 
сестара Прњавор, за хуманитарну акцију која се 
организује сваке године поводом обиљежавања 
Светог Саве. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

 

Број: 01/1-434-19/22                              Начелник 
Датум: 1. април 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 („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 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 2.000,00 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Пеулић (Милутин) Жељки, 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: 01/1-532-137/22                             Начелник 
Датум: 4. април 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 („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 Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 2.950,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.950,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 
2.950,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслеђа) у износу од 
2.950,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и друштвене  
дјелатности). 

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

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

 
Број: 01/1-434-43/22                              Начелник 
Датум: 7. април 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 („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 ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прња- 
вор у износу од 936,00 КМ.  

 
II 

Износ од 936,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

936,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 936,00 КМ  (организациона јединица број 
08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 
Андрић“ Прњавор). 

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 412900 – Остали непоменути расходи, за 
уплату по рачунима „Домуз транс“ д.о.о Кремна 
Прњавор у износима од 409,50 КМ, 292,50 КМ и 
234,00 КМ, на име превоза ученика на регионално 
такмичење. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-44/22                             Начелник 
Датум: 7. април 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 („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 800,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Финансирање Црвеног 
крста у износу од 800,00 КМ (организациона јединица 
број 00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста, за 
акцију добровољног давања крви и регионалног та- 
кмичења из прве помоћи. 

  
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: 01/1-434-42/22                             Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 
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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 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
2.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 
брити новчана средства Удружењу за узгој и заштиту  
ситних и украсних животиња „Феникс“ Прњавор, за 
активности око изложбе ситних и украсних живо- 
тиња. 

  
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: 01/1-434-41/22                              Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 2.000,00 КМ (органи- 
зациона 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за орга- 
низацију седме штрапаријаде у Горњој Мравици.  

  
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: 01/1-434-47/22                              Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 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 
Тубак (Триво) Борки, из Доњих Вијачана, за трошко- 
ве лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
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ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-155/22                             Начелник 
Датум: 8. април 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

257 
 

 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 („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 600,00 КМ.  

 
II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 600,00 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Новаковић (Љубомир) Златку, из Горњих Вијачана, за 
лијечење дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-136/22                            Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 
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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Богићевић (Ђурађ) Виданки, из Дренове, за трошкове 
лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

 
Број: 01/1-532-146/22                            Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 100,00 КМ.  

 
II 

Износ од 100,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

100,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 100,00 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
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поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Граховац (Милкан) Вујадину, из Прњавора, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-153/22                            Начелник 
Датум: 8. април 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 („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 
јединицу ЈУ Гимназија Прњавор у износу од 450,00 
КМ.  

 
II 

Износ од 450,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

450,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 450,00 КМ  (организациона јединица број 
08150026 – ЈУ Гимназија Прњавор). 

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 412900 – Остали непоменути расходи, за 
трошкове превоза ученика завршних разреда на Дан 
отворених врата Универзитета у Бањој Луци. 

 
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: 01/1-434-46/22                              Начелник 
Датум: 8. април 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 једини- 
цу Одјељење за локални економски развој и друштве- 
не дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за одржавање 
Фестивала националних мањиња „Мала Европа“ 
Прњавор у износу од 2.500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за одржавање Фестивала 
националних мањиња „Мала Европа“ Прњавор, за 
измирење обавеза из ранијег периода 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-51/22                              Начелник 
Датум: 18. април 2022. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

262 
 

 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 („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 4.000,00 КМ.  
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II 
Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I овог 

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

од 4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 4.000,00 КМ (организа- 
циона 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за орга- 
низацију љетног фудбалског кампа на коме ће 
учестовати дјечаци и дјевојчице узраста од 7 до 16 
година, а који ће се одржати на Јахорини.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

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

 
Број: 01/1-434-49/22                            Начелник 
Датум: 18. април 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 („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 поје- 
дницима у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 

поједницима, са које ће се на захтјев Борачке органи- 
зације општине Прњавор одобрити новчана средства 
Мирковић (Саво) Драгану, из Прњавора, на име те- 
шке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-163/22                            Начелник 
Датум: 18. април 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 („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 ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ 
Прњавор у износу од 760,50 КМ.  

 
II 

Износ од 760,50 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

760,50 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 760,50 КМ  (организациона јединица број 
08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 
Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Остали непоменути расходи, за 
трошкове превоза ученика завршних разреда на Дан 
отворених врата Универзитета у Бањој Луци.  

 
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: 01/1-434-48/22                              Начелник 
Датум: 19. април 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 („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 извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се на захтјев Борачке органи- 
зације општине Прњавор одобрити новчана средства 
Тулић (Младен) Видославу, 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: 01/1-532-167/22                            Начелник 
Датум: 19. април 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 („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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Бајић (Симо) Милану, из Доњих Штрбаца, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-532-164/22                            Начелник 
Датум: 20. април 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 („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 1.500,00 КМ.  

 
II 

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

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Васић Драгани, из Прњавора, на име трошкова шко- 
ловања. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-183/22                            Начелник 
Датум: 21. април 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 („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 2.150,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.150,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 2.150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заједни- 
цама (Заштита културно-историјског наслеђа) у изно- 
су од 2.150,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 415200 – Помоћ вјерским заједницама (Заштита 
културно-историјског наслеђа), са које ће се одобрити 
новчана средства Меџлису Исламске заједнице Прња- 
вор, за суфинансирање рамазанских активности.  

  
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: 01/1-434-52/22                            Начелник 
Датум: 27. април 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 („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 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 поје- 
дницима у износу од 800,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Хабијанец (Далибор) Мариани, из Доњих Штрбаца, 
на име трошкова школовања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-185/22                            Начелник 
Датум: 27. април 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 („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  
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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 резе- 
рве 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 средства 
Јелић (Милош) Вери, из Прњавора, на име трошкова 
лијечења малољетног 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: 01/1-532-187/22                            Начелник 
Датум: 27. април 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 („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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Малешевић (Душан) Вукашину, из Горње Мравице, 
на име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-10/22                              Начелник 
Датум: 28. 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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник 
општине Прњавор, д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о додјели средстава за суфинансирање трошкова 

учешћа привредних субјеката са подручја 
општине Прњавор на X Регионалном сајму 

привреде, пољопривреде и туризма  
“ПРЊАВОР 2022” 

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђује се висина и 
начин додјеле средсава за суфинансирање трошкова 
учешћа привредних субјеката са подручја општине 
Прњавор на X Регионалном сајму привреде, пољо- 
привреде и туризма “ПРЊАВОР 2022” (у даљем 
тексту: Сајам), а у циљу подршке привредним субје- 
ктима за учешће на Сајму.  

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог правилника додје- 
љују се на основу Јавног позива за додјелу средстава 
за суфинансирање трошкова учешћа привредних 
субјеката са подручја општине Прњавор на X Реги- 
оналном сајму привреде, пољопривреде и туризма 
“ПРЊАВОР 2022” (у даљем тексту: Јавни позив), 
који расписује начелник општине. 

 
Члан 3. 

Средствима из члана 1. овог правилника ће се 
суфинансирати 50% износа трошкова закупа изла- 
гачког простора. 

 
Члан 4. 

Право на пријаву за додјелу средстава имају 
привредни субјекти: 

а) који су регистровани, односно имају сје- 
диште на подручју општине Прњавор, 

б) који су поднијели пријаву за учешће на 
Сајму. 

 
Члан 5. 

(1) Пријава на Јавни позив треба да садржи: 
назив и сједиште подносиоца пријаве, квадратуру 
укупно закупљене површине излагачког простора, 
име и презиме и број телефона контакт особе. 

(2) Уз пријаву на Јавни позив привредни субје- 
кти су дужни приложити: 
   а) овјерену копију рјешења о регистрацији, 
                б) копију пријаве о учешћу на Сајму, 

в) копију жиро - рачуна. 
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Члан 6. 
(1) Јавни позив за додјелу средстава расписује 

начелник општине и остаје отворен осам дана од дана 
објављивања, а биће објављен на огласним таблама и 
званичној интернет страници општине Прњавор. 

(2) Пријаве са потребном документацијом 
предају се у Шалтер сали општине Прњавор, у 
затвореној коверти са назнаком “За Јавни позив за 
додјелу средстава за суфинансирање учешћа на X 
Регионалном сајму привреде, пољопривреде и тури- 
зма “ПРЊАВОР 2022”. 

 

Члан 7. 
 Комисија именована од стране начелника 
општине извршиће преглед пристиглих пријава, те 
сачинити извјештај који ће доставити начелнику 
општине. 
 

 
 

Члан 8. 
 

 На основу достављеног извјештаја начелник 
општине доноси Одлуку о додјели средстава. 

 
Члан 9. 

 

 Одлука о додјели средстава објавиће се на 
званичној интернет страници општине Прњавор. 
 

Члан 10. 
 

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

 
Број: 01/1-022-104/22                             Начелник 
Датум: 13. мај 2022. године          Дарко Томаш, с.р. 
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