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На основу члана 8. став 1. и члана 10. став 
5. Правилника о критеријумима, начину и поступку 
остваривања новчаних подстицаја за самозапошља- 
вање младих на подручју општине Прњавор за 2022. 
годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 
15/22), а на приједлог Комисије за оцјену пријава за 
додјелу средстава у оквиру програма помоћи мла- 
дима кроз “stаrt up” предузетништво, начелник  
 

општине д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Коначне ранг листе корисника и 

расподјели новчаних подстицаја за 
самозапошљавање на подручју општине 

Прњавор за 2022. годину 
 

I 
 Начелник општине утврђује Коначну ранг 
листу корисника којима ће бити додијељени новчани 
подстицаји за самозапошљавање за 2022. годину: 

 
Редни број 

 
Презиме 

 
Име родитеља 

 
Име 

Укупан број остварених бодова 
(max 100) 

1. Пушић Бошко Марко 65 
2. Пакушевски Жељко Жељана 56 
3. Пиљагић Младен Младенка 55 
4. Симић Драго Бранко 45 

II 
Укупан износ новчаних средстава који се 

додјељује једном кориснику је 6.000,00 КМ. 
 

III 
Одлука о утврђивању Коначне ранг листе 

корисника и расподјели новчаних подстицаја за 
самозапошљавање на подручју општине Прњавор за 
2022. годину, објавиће се у Службеном гласнику 
општине Прњавор, на огласној табли и званичној 
интернет страници Општине Прњавор. 
 
Број: 01/1-014-302/22                            Начелник 
Датум: 14. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 98. Закона о службени- 
цима и намјештеницима у органима јединице лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 
пске“ број 97/16) и члана 67. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“ број  

15/17 и 12/18), начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка 

по Јавном конкурсу за пријем приправника у 
Општинској управи општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија) именују се: 

1) Драгана Марковић, службеник, предсједник, 
2) Дуроњић Данијела, службеник, члан, 
3) Мирела Милијаш, службеник, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са 
законом спроведе поступак по Јавном конкурсу 
за пријем приправника у Општинској управи 
општине Прњавор, што укључује контролу 
испуњавања услова, обављање улазног интервјуa 
са кандидатима и сачињавање листе за избор 
кандидата по редослиједу кандидата, на начин 
одређен Законом о службеницима и намјештени- 
цима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и Правилником о поступку запошљавања  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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приправника у Општинску управу општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 17/17). Конкурсна комисија ће доставити 
начелнику општине листу за избор кандидата са 
записницима о предузетим радњама у току избо- 
рног поступка. 

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

 
Број: 01/1-123-1/22                                Начелник 
Датум: 05. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 
II 

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

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 
Репић (Велинко) Наташи, из Вршана, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-166/22                             Начелник 
Датум: 01. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

381 
 

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

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. Одлу- 
ке о коришћењу средстава буџетске резерве („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/19), Наче- 
лник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

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- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Тешић (Зоран) Татјани, из Срповаца, на име трошко- 
ва 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: 01/1-532-240/22                             Начелник 
Датум: 01. 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
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штвене дјелатности у износу од 900,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 900,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 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 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 наба- 
вку тренерки за ФК „Будућност“ Доњи Гаљиповци. 

  
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: 01/1-434-69/22                              Начелник 
Датум: 01. 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заједни- 
цама (Заштита културно-историјског наслеђа) 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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама (За- 
штита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства католичкој жупи Рођења 
Блажене Дјевице Марије Кулаши, за трошкове одр- 
жавања гробља Св. Вида.  

  
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: 01/1-434-68/22                              Начелник 
Датум: 01. 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 бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 органи- 
зацију Традиционалног турнира у малом фудбалу у 
Орашју-Ново село. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-434-71/22                              Начелник 
Датум: 01. 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 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 ре- 
зерве 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 Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Дренови. 

  
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: 01/1-434-72/22                              Начелник 
Датум: 03. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

386 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прња- 
вор у износу од 299,52 КМ.  

 
II 

Износ од 299,52 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

299,52 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 
износу од 299,52 КМ (организациона јединица 
број 08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 
Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Остали непоменути расходи, за 
трошкове превоза ученика на такмичење из атлетике 
у Требиње, по рачуну број 72-5/22 на име прево- 
зника „Домуз - транс“  Прњавор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-401-161/22                              Начелник 
Датум: 03. 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 („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу ЈУ Гимназија Прњавор у износу од 495,00 КМ.  
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II 
Износ од 495,00 KM утврђен чланом I овог 

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

495,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 495,00 КМ (организациона јединица 
број 08150026 – ЈУ Гимназија Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Остали непоменути расходи, за 
трошкове матурске забаве за дјецу ратних војних 
инвалида, по предрачуну број MPRR-0001-04-22 на 
име даваоца услуге прославе матурске забаве УР 
„Европа“ Прњавор. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-401-132/22                             Начелник 
Датум: 03. 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 („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске ре- 
зерве („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 

појединцима у износу од 700,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 
ка). 

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 

Китић (Младен) Миланку, 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: 01/1-532-238/22                            Начелник 
Датум: 06. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

389 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поједи- 
нцима, са које ће се на основу захтјева Борачке 
организације општине Прњавор одобрити новчана 
средства Свидерски (Михајло) Ивану, из Прњавора, 
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 општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01/1-568-168/22                            Начелник 
Датум: 06. 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 („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу 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 

поједницима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

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- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Тривалић (Драгиша) Бранки, из Горње Илове, на име 
трошкова школовања. 

 
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 општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-532-209/22                            Начелник 
Датум: 07. 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 бу- 
мџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у 
износу од 3.900,00 КМ.  
 

II 
Износ од 3.900,00 KM утврђен чланом I овог 

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

износу од 3.900,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 3.900,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 –  Борачка организација општине 
Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 
Борачкој организацији општине Прњавор, за обиље- 
жавање Крсне славе војске Републике Српске и 
Видовданске олимпијаде. 

  
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: 01/1-434-73/22                             Начелник 
Датум: 07. 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 буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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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- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства по 
50,00 КМ за десеторо дјеце из Лишње, за постигнуте 
резултате у школовању и ваннаставним активно- 
стима. Средства ће се исплатити готовински при- 
ликом пријема дјеце код начелника општине. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-401-166/22                             Начелник 
Датум: 08. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

393 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
појединцима у износу од 600,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 - Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Чолић (Душан) Миленку, из Шерег 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: 01/1-532-251/22                            Начелник 
Датум: 09. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

394 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 150,00 КМ.  

 
II 

Износ од 150,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 150,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 150,00 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 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за наба- 
вку тренерки за ФК „Будућност“ Доњи Гаљиповци. 

 
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: 01/1-434-75/22                              Начелник 
Датум: 14. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

395 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
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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 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 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 пози- 
цији 415200 – Средства за подстицај и развој спорта, 
са које ће се одобрити новчана средства Општи- 
нском фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
Традиционалног турнира у малом фудбалу у Доњим 
Гаљиповцима. 

  
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: 01/1-434-76/22                               Начелник 
Датум: 14. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

396 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

II 
Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 

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

700,00 КМ (99999999-Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 

поједницима у износу од 700,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 
ка). 

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 Че- 
рековић (Саво) Горану, 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: 01/1-532-241/22                               Начелник 
Датум: 14. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

397 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 700,00 КМ (организа-
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

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- 
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динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Дамјановић (Зоран) Ивани, из Прњавора, 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: 01/1-532-253/22                              Начелник 
Датум: 14. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

398 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за општу управу у износу од 510,60 
КМ.  

 
II 

Износ од 510,60 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

510,60 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 412900 – Трошкови обиљежавања знача- 

јних датума у мјесним заједницам у износу од 
510,60 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Трошкови обиљежавања знача- 
јних датума у мјесним заједницам, са које ће се одо- 
брити новчана средства Мјесној заједници Велика 
Илова, на име трошкова обиљежавања дана села 
Велика Илова. 

 
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: 01/1-401-141/22                              Начелник 
Датум: 15. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 

399 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за општу управу 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 412900 – Трошкови обиљежавања зна- 

чајних датума у мјесним заједницам у износу од 
500,00 КМ (организациона јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 – Трошкови обиљежавања знача- 
јних датума у мјесним заједницам, са које ће се 
одобрити новчана средства Мјесној заједници Гра- 
бик Илова, на име трошкова обиљежавања Славе – 
Спасовдан у МЗ Грабик Илова. 

 
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: 01/1-401-156/22                              Начелник 
Датум: 15. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

400 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 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 Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Доњим Смртићима. 

  
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: 01/1-434-77/22                              Начелник 
Датум: 16. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

401 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 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 Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Поточанима. 

  
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: 01/1-434-86/22                              Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

402 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 начелни- 
ка). 

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 по- 
јединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ћуран (Омер) Сени, из Прњавора, на име трошкова 
лијечења дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се  
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Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-350/21                              Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

403 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Софтић (Ариф) Аиди, из Прњавора, на име тро- 
шкова лијечења дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-341/21                             Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

404 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 
диницу 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 наче- 
лника). 

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- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Мешић (Кемал) Бесиму, из Прњавора, на име 
трошкова лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-267/22                             Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

405 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

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

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
појединцима у износу од 400,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана 
средства Голић (Бошко) Боринки, из Доњих Гаљипо- 
ваца, на име трошкова лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-269/22                             Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

406 
 

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 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 400,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 

Субић (Васо) Дани, из Кокора, на име трошкова 
лијечења. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-270/22                             Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

407 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

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- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Тубоњић (Момчило) Драгану, из Грабик Илове, на 
име трошкова лијечења дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-343/21                              Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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408 
 

 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

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 сре- 
дства Будимир (Миленко) Драгану, 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: 01/1-532-337/21                             Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

409 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 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 Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Миладиновић (Драго) Зорану, из Маћина Брда, на 
име трошкова лијечења.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-271/22                              Начелник 
Датум: 29. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

410 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве 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 органи- 
зацију Традиционалног турнира у малом фудбалу у 
Доњим Вијачанима (Тубаци). 

  
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: 01/1-434-88/22                                Начелник 
Датум: 30. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

411 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750120 –Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
динцима, са које ће се на основу захтјева Борачке 
организације општине Прњавор одобрити новчана 
средства Марић (Горан) Зорану, из Поточана, за 
трошкове сахране Марић Миленка демобилисаног 
борца ВРС.  

 
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: 01/1-568-182/22                             Начелник 
Датум: 30. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

412 
 

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

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

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

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 400,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет наче- 
лника). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-276/22                            Начелник 
Датум: 30. јун 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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