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На основу члана 2.15 став 2. Изборног закона 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 
39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 11. став 2. Упутства о утврђива- 
њу квалификација, броју, именовању, обуци и разрје- 
шењу чланова изборне комисије основне изборне једи- 
нице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Бо- 
сне и Херцеговине“, бр. 67/21, 73/21 и 13/22) и члана 
37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавро (“Слу- 
жбени гласник општине Прњавор, бр. 15/17 и 12/08), 
Скупштина општине Прњавор на 3. ванредној сједници 
одржаној дана 25. маја 2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању замјенског члана Општинске изборне 

комисије Прњавор 
 
 1. Милан Војводић из Прњавора именује се за 
замјенског члана Општинске изборне комисије Прња- 
вор. 
 2. Мандат замјенског члана Општинске избо- 
рне комисије Прњавор траје до избора новог члана 
Општинске изборне комисије Прњавор по поступку 
прописаном чланом 2.12. став 5. Изборног закона Бо- 
сне и Херцеговине и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на 
Рјешење о именовању замјенског члана Општинске 
изборне комисије Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном дава- 
ња сагласности Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине, уз забиљешку броја и датума сагласно- 
сти, након чега ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 

Број: 04-360-36/22                                Предсједник       
Датум: 25. мај 2022. год.              Скупштине општине 
Прњавор,                                         Жељко Симић, с.р. 

Централна изборна комисија БиХ, Рјешењем број 
06-1-07-1-1242/22 од 2.6.2022. године, дала је сагласност на 
Рјешење Скупштине општине Прњавор број 01-03-1/22, 
којим је се на дужност замјенског члана Општинске изборне 
комисије Прњавор именује Милан Војводић. 
  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 67. и 88. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о расподјели средстава са буџетске позиције 

Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно-
историјског наслијеђа) 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се услови, критери- 
јуми, као и начин додјеле средстава вјерским заједни- 
цама са подручја општине Прњавор за заштиту 
културно-историјског наслијеђа. 
 

Члан 2. 
 Средства за помоћ вјерским заједницама обе- 
збијеђена су у буџету општине Прњавор, у оквиру 
организационе јединице 00750150 – Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности, на 
буџетској позицији 415200 – Помоћи вјерским заједни- 
цама (Заштита културно-историјског наслијеђа). 
 

Члан 3. 
 Критериј за расподјелу средстава из члана 1. 
Одлуке је структура становништва општине Прњавор 
према вјероисповијести, а према Попису становништва, 
домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ 
из 2013. године.  

 
Члан 4. 

 (1) Средства предвиђена буџетом општине  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 17                        10.6.2022. 
 
Прњавор за помоћ вјерским заједницама у текућој 
години, додјељују се за заштиту културно-историјског 
наслијеђа вјерских заједница у сљедећим процентима: 

 Православна .............................................87,2 %  
 Католичка ..................................................1,9 % 
 Исламска ....................................................8,1 % 
 Остали .........................................................2,9 % 

 (2) Средства предвиђена за заштиту култу- 
рно-историјског наслијеђа православаца српске наци- 
оналности дозначаваће се црквеним општинама Архи- 
јерејског намјесништва прњаворског. 

 
Члан 5. 

Приликом одлучивања о висини средстава 
која ће се дозначавати вјерским заједницама посебно 
ће се водити рачуна о тренутној расположивости 
средстава у буџету општине. 

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

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске 
позиције Помоћи вјерским заједницама (Заштита 
културно-историјског наслијеђа) („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 1/18 и 35/21). 

 
Члан 7.  

 Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“.  
 
Број: 01/1-022-110/22                             Начелник 
Датум: 3. јун 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 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

- са конта 372200-Буџетска резерва у износу од 
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 

1.000,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве 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 одобри- 
ти новчана средства ГКУД „ПРОНИЈА“ Прњавор за 
финансирање организације концерта у знак сјећања на 
рад и дјело Радета Томића Белог из Прњавора. 

  
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: 01/1-434-54/22                           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 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 1.200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима у износу од 1.200,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити по 240,00 КМ за 
пет студента Машинског факултета у Бањој Луци и 
то: Тешић Татјана, Дедукић Јасмина, Васић Драгана, 
Шормаз Илија и Ђукић Милош, за учешће на Маши- 
нијади која ће се одржати на Копаонику. Средства 
уплатити на текући рачун Тешић Татјане из Срповаца, 
са чим су сагласни већ поменути студенти. 
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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: 01/1-532-198/22                               Начелник 
Датум: 5. мај 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 Кабинет начелника у износу од 630,00 КМ.  

 
II 

Износ од 630,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

630,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима у износу од 630,00 КМ (организациона једи- 
ница 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 поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Мирковић (Мирко) Сњежани, из Долина, за трошкове 
сахране умрле Кахрић Саиме. 

 
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: 01/1-532-201/22                           Начелник 
Датум: 10. маја 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 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 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 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 Њежић 
(Васо) Младену, из Доњих Вијачана, за трошкове 
санације материјалне штете настале избијањем пожара 
на помоћним објектима. 

 
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“. 
 
Број: 01/1-532-196/22                           Начелник 
Датум: 10. маја 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 Кабинет начелника у износу од 450,00 КМ.  

 
II 

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

450,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима у износу од 450,00 КМ (организациона једи- 
ница 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 поједи- 
нцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Тубоњић (Милорад) Младену, из Горњих Штрбаца, за 
лијечење и школовање дјеце. 

 
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“. 
 
Број: 01/1-532-142/22                          Начелник 
Датум: 10. маја 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

291 
 

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 1.056,15 КМ.  

 
II 

Износ од 1.056,15 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.056,15 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.056,15 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 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 Савезу студената Електро- 

техничког факултета у Бањој Луци, за суфинансирање 
одласка четири студента из општине Прњавор на 
Електријаду 2022, а према Уговору о донацији број 
01/1-014-175/22 од 26.04.2022. године 

                                                                  
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: 01/1-401-134/22                          Начелник 
Датум: 11. маја 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 једини- 
цу 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  (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 пози- 
цији 416100 - Једнократне новчане помоћи поједни- 
цима, са које ће се одобрити новчана средства Јелени 
Гајић, за остварене резултате у трчању на 800 м – нови 
рекорд Републике Српске. Средства ће се именованој 
исплатити у готовини. 
 

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: 01/1-401-131/22                          Начелник 
Датум: 12. маја 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 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Петковић (Горан) Славену, из Прњавора, за одлазак на 
европско првенство у Француску, на које је пласиран 
освајањем првог мјеста на националном такмичењу у 
Србији „Eurobot 2022“. 

 

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: 01/1-532-203/22                           Начелник 
Датум: 12. маја 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 једини- 
цу 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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 - Једнократне новчане помоћи поједни- 
цима, са које ће се одобрити новчана средства Кесер 
(Винко) Марини, из Горњих Штрбаца, за лијечење 
петогодишњег сина. 

 
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: 01/1-532-211/22                           Начелник 
Датум: 13. маја 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 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
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рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се 
одобрити новчана средства Студентској организацији 
Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, за 
одлазак на Међународни позоришно - стручни 
фестивал ГИТИС – МАСТЕРКЛАС, који се одржава у 
Москви. 

                                                      
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: 01/1-434-60/22                             Начелник 
Датум: 13. маја 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 једини- 
цу 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 поје- 
дницима у износу од 200,00 КМ (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше-  

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-190/22                           Начелник 
Датум: 17. маја 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 једини- 
цу 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 поје- 
дницима у износу од 200,00 КМ (организациона једи- 
ница 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 одобрити новчана средства 
Јелић (Милан) Влади, из Кремне, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-215/22                          Начелник 
Датум: 17. маја 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 
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                                 ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 415200 – Помоћ удружењима из области културе 
и осталим удружењима, са које ће се одобрити но- 
вчана средства Унији студената Републике Српске, за  
реализацију планираних активности. 

                                                                  
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: 01/1-434-61/22                           Начелник 
Датум: 17. маја 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 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 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 300,00 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства Српској православној паро- 
хији Лишањска, за организовање славе села Млинци.  

  
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: 01/1-434-59/22                            Начелник 
Датум: 17. маја 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 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 2.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еко- 
номски 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 по- 
зицији 415200 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Клубу малог 
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фудбала „Љубић“ Прњавор, за обављање редовних 
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 општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-24/22                            Начелник 
Датум: 18. маја 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 3.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 3.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Финансирање Општинске 
организације слијепих Прњавор у износу од 3.000,00 
КМ (организациона јединица број 00750150 – Одјеље- 
ње за локални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

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 Општинске органи- 
зације слијепих Прњавор, са које ће се одобрити 
новчана средства Општинској организацији слијепих 
Прњавор, за набавку говорног пикада за слијепе и 
слабовидне.  

  
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“. 
 
Број: 01/1-434-28/22                            Начелник 

Датум: 18. маја 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

302 
 

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 500,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски 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 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију Традици- 
оналног турнира у малом фудбалу у Горњим Вија- 
чанима (Сабањска ријека).  

  
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: 01/1-434-62/22                            Начелник 
Датум: 19. маја 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 
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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 Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 2.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски 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 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Рукометном 
клубу Слога Прњавор, за одлазак кадета на завршницу 
за првака Републике Српске.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се Одје- 
љење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-55/22                            Начелник 
Датум: 20. маја 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 500,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еконо-  

мски 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 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију Традици- 
оналног турнира у малом фудбалу у Доњој Мравици. 

  
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: 01/1-434-63/22                            Начелник 
Датум: 23. маја 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 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  (организациона 
јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Шуман (Душан) Миловану, из Хрваћана, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине  
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Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-192/22                          Начелник 
Датум: 24. маја 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

306 
 

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 једини- 
цу Одјељење за локални економски развој и друштве- 
не дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски 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 по- 
зицији 415200 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Општинском 
фудбалском савезу Прњавор, за организацију Тради- 
ционалног турнира у малом фудбалу у Отпочиваљки. 

  
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: 01/1-434-65/22                          Начелник 
Датум: 27. маја 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
 

307 
 

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 једини- 
цу 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 једи- 
ница 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 Вуко- 
вић - Симић (Јарослав) Јадранки, из Бабановаца, на 
име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се Одје- 
љење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-225/22                          Начелник 
Датум: 31. маја 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
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