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ПРЊАВОР 
 

Број 23            Година 58 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                                      
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

413 
 

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

 
О Д Л У К У 

о  именовању представника руководства за 
интегрисане системе менаџмента у Општинској 

управи општине Прњавор 
 

I 
За представника руководства за интегрисане 

системе менаџмента у Општинској управи општине 
Прњавор према захтјевима стандарда ISO 9001:2015 
и ISO 14001:2015 именује се: 

МИЛОРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ, стручни савје- 
тник за правна питања, Одсјек за јавне набавке, 
правна питања и прописе. 
 

II 
Представник руководства за интегрисане 

системе менаџмента има сљедеће одговорности и 
овлашћења: 
 обезбјеђивање процеса потребних за утврђивање, 

примјену и одржавање интегрисаног система ме- 
наџмента (управљања квалитетом), 

 извјештавање највишег руководства о дјелотво- 
рности интегрисаног система менаџмента (упра- 
вљања квалитетом) и о свим потребама за побо- 
љшањем, 

 осигуравање стварања свијести о захтјевима ко- 
рисника, на свим нивоима у Општинској управи 
општине Прњавор. 

 
III 

Овa одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-75/22                            Н ачелник 
Датум: 29. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

414 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 
20/22) 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 
поједницима у износу од 600,00 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Савковић (Бранка) Бранкица, из Г. Штрбаца, на име 
трошкова школовања дјеце. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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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: 01/1-532-296/21                            Н ачелник 
Датум: 04. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

415 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 
20/22) и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, 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 (органи- 
зациона 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- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Славиша (Томислава) Будак, из Јасика, 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: 01/1-532-344/21                            Н ачелник 
Датум: 04. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

416 
 

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 20/22) 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 наче- 
лника). 

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 
Модић (Владо) Ради, из Чорли, на име трошкова 
лиценцирања за УФА-Ц- диплому. 

 
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: 01/1-532-338/21                            Начелник 
Датум: 04. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

417 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 
20/22) и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 15/19), Начелник општине доноси сље- 
дећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  
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резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 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 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 500,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750180 – Одјељење за бора- 
чко-инвалидску заштиту). 

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 415200 – Борачка организација општине Пр- 
њавор, са које ће се одобрити новчана средства 
Борачкој организацији општине Прњавор, за органи- 
зовање и одржавање меморијалног турнира у Ве- 
ликој Илови. 

  
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: 01/1-434-89/22                               Начелник 
Датум: 04. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

418 
 

 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 20/22) 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  2.200,00 КМ.  

 
II 

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

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 2.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 2.200,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750180 – Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства 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 
Крсне славе Храма на Вучијаку. 

  
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: 01/1-434-90/22                               Начелник 
Датум: 04. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

419 
 

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 20/22) 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 (органи- 
зациона 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Калаба (Живојин) Златку, из Прњавора, на име тро- 
шкова лијечења. 

 
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: 01/1-532-289/22                               Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

420 
 

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 20/22) 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  
(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 Симић Врховац (Миленко) Миланки, 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: 01/1-532-255/22                               Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

421 
 

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 20/22) 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 наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана 
средства Савић (Миленко) Милану, из Црквене, на 
име 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: 01/1-532-282/22                           Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

422 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 
20/22) 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.  
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II 
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

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

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

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

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 
Благојевић (Јеленко) Мирољубу, из Доњих Вијачана, 
на име школовања 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 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-291/22                           Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

423 
 

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 20/22) 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 (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

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 по- 
једницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Аулић (Ђурађ Божи, из Прњавора, на име 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: 01/1-532-286/22                           Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

424 
 

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 20/22) 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 наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се на основу захтјева Бора- 
чке организације општине Прњавор одобрити новча- 
на средства Мијатовић (Новак) Бранки, из Кремне, 
за трошкове сахране Мијатовић Милорада демоби- 
лисаног 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“. 
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Број: 01/1-568-198/22                            Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

425 

 

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 20/22) 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 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 органи- 
зацију Традиционалног турнира у малом фудбалу у 
Кокорима. 

  
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: 01/1-434-93/22                             Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

426 

 

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 20/22) 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 Гусак-Гајевима. 

  
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: 01/1-434-94/22                               Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

427 

 

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 20/22) 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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.500,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве 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 СПКД „Просвјета“ Прња- 
вор за финансирање превоза чланова друштва  на 
Међународни фестивал фолкора у Сутоморе.  

  
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: 01/1-434-95/22                               Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

428 

 

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 20/22) 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 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 дру- 
штвене 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 Друштву умјетника и при- 
јатеља умјетности Прњавор, за финансијску подр- 
шку члану друштва Асиму Сарвану, за штампање 
брошуре новог ЦД носача звука. 

  
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: 01/1-434-81/22                             Начелник 
Датум: 11. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

429 
 

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 20/22) 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 борачко-инвалидску заштиту 
у износу од  760,00 КМ.  

 
II 

Износ од 760,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 760,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 
њавор), 

- на конто 415200 – Удржење СУБНОР-а у 
износу од 760,00 КМ (организациона јединица број 
00750180 – Одјељење за борачко-инвалидску зашти- 
ту). 

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 –  Удружење СУБНОР-а, са које ће 
се одобрити новчана средства Удружењу СУБНОР-
а, за обиљежавање значајних датума из НОР-а – Дан 
борца. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
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шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-99/22                             Начелник 
Датум: 12. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

430 
 

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 20/22) 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 (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Милосавац (Владо) Дарију, из Доње Мравице, 
на име 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: 01/1-532-301/22                            Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

431 
 

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 20/22) 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 255,00 КМ.  

 
II 

Износ од 255,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 255,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 255,00 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 
Текван-до клубу „Прњавор“, за одржавање припрема 
и испита за виша звања (појасеве) у теквондо спорту.  

  
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: 01/1-434-100/22                            Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

432 
 

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 20/22) 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  
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Прњавор), 

- 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 
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. 

  
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: 01/1-434-102/22                           Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

433 

 

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 20/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећ 

      
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 1.485,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.485,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 1.485,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.485,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 

брити новчана средства Синдикату радника унутра- 
шњих послова Републике Српске – Синдикална 
подружица Прњавор, за набавку поло мајица за 
чланове синдиката Полицијске станице 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 oпшти- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-98/22                               Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

434 
 

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 20/22) 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  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 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 –  Борачка организација општине 
Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 
Борачкој организацији општине Прњавор, за органи- 
зовање и одржавање меморијалног турнира у Горњој 
Мравици. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 

Број: 01/1-434-101/22                             Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

435 
 

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 20/22) 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 3.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 3.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 3.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 3.500,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
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 
Клубу малог фудбала „ЉУБИЋ“ Прњавор, за наба- 
вку спортске опреме за потребе клуба. 

  
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: 01/1-434-97/22                             Начелник 
Датум: 15. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

436 
 

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 20/22) 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 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог  
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Удружење пензионера у 
износу од 400,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Удружење пензионера, са које ће 
се одобрити новчана средства Општинском удру- 
жењу пензионера Прњавор, за организацију шахо- 
вског турнира. 

  
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: 01/1-434-110/22                             Начелник 
Датум: 15. 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 20/22) 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 
износу од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 
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њавор), 

- 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 
Кулашима. 

  
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: 01/1-434-106/22                            Начелник 
Датум: 19. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

438 
 

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 20/22) 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 2.950,00 КМ.  

 
II 

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

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 2.950,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 2.950,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслеђа), са које ће 

се одобрити новчана средства Меџлису Исламске 
заједнице Прњавор, за Културно-вјерску манифеста- 
цију „Довиште Мравица 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 општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-108/22                             Начелник 
Датум: 19. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

439 
 

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 20/22) 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 1.100,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.100,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 1.100,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 1.100,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Меџлису Исламске 
заједнице Прњавор, за обиљежавање Курбан-бајрама 
у Коњуховцима.  

  
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“. 
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Број: 01/1-434-107/22                             Начелник 
Датум: 19. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

440 

 

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 20/22) 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 250,00 КМ.  

 
II 

Износ од 250,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 250,00 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 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Жигић (Недељко) Зорици, 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: 01/1-532-309/22                            Начелник 
Датум: 19. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

441 

 

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 20/22) 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 
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 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 
Вршанима. 

  
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: 01/1-434-112/22                             Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

442 
 

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 20/22) 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), 
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- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 200,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

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 
Срдић (Ђурађ) Милораду, из Прњавора, на име те- 
шке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-47/22                              Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

443 
 

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 20/22) 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 1.000,00 
КМ.  

 

II 
Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

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

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

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
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 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Стојковић (Жељко) Драгану, 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: 01/1-532-123/22                             Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

444 

 

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 20/22) 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 (органи- 
зациона 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- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Симић (Здравко) Љубиши, из Горње 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: 01/1-532-306/22                             Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

445 
 

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 
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гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 20/22) 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 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 
Ђекић (Благоје) Милутину, из Доњих Штрбаца, на 
име тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-316/22                             Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

446 
 

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 20/22) 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 (органи- 
зациона 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Микић (Недељко) Душанки, 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: 01/1-532-320/22                             Начелник 
Датум: 21. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

447 
 

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 20/22) 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 
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 
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Одбојкашком клубу „Укрина“ Прњавор, за органи- 
зацију  турнира одбојке на пијеску. 

  
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: 01/1-434-105/22                             Начелник 
Датум: 22. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

448 
 

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 20/22) 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 1.500,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 1.500,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 Помоћ вјерским заједницама (За- 
штита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства СПЦО Велика Илова за 
организацију манифестације „Дани Иловчана 2022“.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-111/22                             Начелник 

Датум: 22. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

449 

 

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 20/22) 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 (органи- 
зациона 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 поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Шљивић (Милана) Милки, из Станара, на име 
трошкова сахране брата Кусић Бране. 

  
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: 01/1-568-223/22                             Начелник 
Датум: 25. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

450 

 

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 20/22) 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 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 (органи- 
зациона 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 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Мујанић (Џемала) Азри, из Ратковца, 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: 01/1-532-216/22                             Начелник 
Датум: 25. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

451 
 

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 20/22) 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 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 3.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Одјељење за лока- 
лни 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 
Фудбалски клуб „Љубић“ Прњавор, за редовне 
активности клуба. 

 
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: 01/1-434-104/22                             Начелник 
Датум: 25. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

452 

 

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 20/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 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 резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за орга- 
низацију Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Насеобини Лишњи. 

  
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: 01/1-434-114/22                             Начелник 
Датум: 25. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

453 

 

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 20/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
1.500,00 КМ (организациона јединица број 00750150 
– Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се 
одобрити новчана средства Удружењу родитеља са 
четворо и више дјеце Прњавор за финансирање 
одређених активности овог удружења.  

  
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: 01/1-434-83/22                              Начелник 
Датум: 25. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

454 

 

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 20/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

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

 
II 

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

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

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 1.000,00 КМ (органи- 
зациона 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима са које ће се одобрити новчана средства 
Алексић (Драгољуба) Санели, из Поточана, на име 
трошкова лијечења дјетета и тешке материјалне си- 
туације. 

  
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: 01/1-532-300/22                            Начелник 
Датум: 27. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

455 

 

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 20/22) 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 
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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 
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 – 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 на 
Љубићу. 

  
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: 01/1-434-116/22                            Начелник 
Датум: 27. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

456 
 

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 20/22) 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 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 орга- 
низацију Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Г. Вијачанима. 

  
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: 01/1-434-117/22                            Начелник 
Датум: 27. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

457 

 

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 20/22) 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 2.250,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.250,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у 
износу од 2.250,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заје- 
дницама (Заштита културно-историјског наслеђа) у 
износу од 2.250,00 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 Помоћ вјерским заједницама (За- 
штита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства СПЦО у Палачковцима 
за организацију манифестације „Дани Палачковаца“.  

  
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: 01/1-434-115/22                            Начелник 
Датум: 28. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

458 
 

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 20/22) 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 
поједницима у износу од 600,00 КМ (органи- 
зациона 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- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Сандић (Јована) Бјелици, 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: 01/1-532-246/22                            Начелник 
Датум: 28. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

459 
 

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 20/22) 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 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 вјерским заје- 
дницама (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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 Помоћ вјерским заједницама (За- 
штита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства СПЦО Парохија Кремља- 
нска Кремна за организацију славе Свете великому- 
ченице Марине-Огњене Марије. 

  
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: 01/1-434-119/22                            Начелник 
Датум: 29. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

460 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 
културу Прњавор у укупном износу од 5.883,00 КМ. 

 
II 

Износ од 5.883,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
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- са конта 412100 Расходи по основу закупа- 
пројекат „Наша продавница“ у износу од 4.300,00 
КМ (буџетски корисник број 08180011 - ЈУ Центар 
за културу Прњавор), 

- са конта 516100 Издаци за залихе робе у  
износу од 1.583,00 КМ (буџетски корисник број  
08180011 - ЈУ Центар за културу Прњавор), 

- на конто 511300 Набавка опреме у износу 
од 5.883,00 (буџетски корисник број 08180011 - ЈУ 
Центар за културу Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 
локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-123/22                            Начелник 
Датум: 04. мај 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

461 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник општи- 
не доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 
1.700,00 КМ. 

 

II 
Износ од 1.700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 412900 Остали непоменути  расхо- 

ди у износу од 1.700,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор), 

- на конто 418400 Остали некласификовани 
расходи из трансакција унутар исте јединице власти 
у износу од 1.700,00 КМ (буџетски корисник број 
00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-128/22                            Начелник 
Датум: 04. мај 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

462 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у укупном износу од 1.400,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.400,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412900 Расходи за стручно 
усавршавање запослених у износу од 1.400,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здра- 
вља Прњавор), 

- на конто 412600 Расходи по основу путо- 
вања и смјештаја у износу од 1.400,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прња- 
вор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-145/22                            Начелник 
Датум: 23. мај 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

463 

 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Одјељењe за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности у 
укупном износу од 566,00 КМ. 

 
II 

Износ од 566,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 415200 Омладински центар Прња- 
вор у износу од 566,00 КМ (потрошачка јединица 
број 00750150 - Одјељењe за локални економски 
развој и друштвене дјелатности), 

- на конто 415200 Средства за импле- 
ментацију пројекта „Омладинска банка“ у износу од 
566,00 КМ (потрошачка јединица број 00750150 - 
Одјељењe за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-147/22                            Начелник 
Датум: 25. мај 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

464 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник општи- 
не доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Гимназија 
Прњавор у укупном износу од 500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 412900 Остали непоменути расхо- 
ди у износу од 500,00 КМ (буџетски корисник број 
08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор), 

- на конто 412600 Расходи по основу путо- 
вања и смјештаја у износу од 500,00 КМ (буџетски 
корисник број 08150026 - ЈУ Гимназија Прњавор). 

 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-151/22                            Начелник 
Датум: 26. мај 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

465 

 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва између потршачке јединице Кабинет начелника и 
Одсјека за заједничке послове у укупном износу од 
5.000,00 КМ. 

 
II 

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

- са конта 412900 Расходи по основу органи- 
зације, пријема, манифестација и остали расходи у 
износу од 5.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900 Остали непоменути расхо- 
ди у износу од 5.000,00 КМ (потрошачка јединица 
број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-189/22                            Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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466 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру потршачке јединице Остала буџетска 
потрошња у укупном износу од 5.000,00 КМ. 

 
II 

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

-  са конта 631300 Издаци по основу аванса 
у износу од 5.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња), 

- на конто 487300 Трансфери јединицама 
локалне самоуправе у износу од 5.000,00 КМ (потро- 
шачка јединица број 00750190 – Остала буџетска 
потрошња). 

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

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.      
 
Број: 01/1-401-193/22                            Начелник 
Датум: 15. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), Наче- 
лник општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор у укупном износу од 128,00 
КМ. 

 
II 

Износ од 128,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412500 Расходи за текуће одржа- 
вање у износу од 128,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор), 

- на конто 412600 Расходи по основу путо- 
вања и смјештаја у износу од 128,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750400 - ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

Број: 01/1-401-190/22                            Начелник 
Датум: 18. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

468 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за инспе- 
кцијске послове у укупном износу од 3.000,00 КМ. 

 
II 

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

-  са конта 412700 Програм превентивне 
здравствене заштите становништва у износу од 
3.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750220 – 
Одјељење за инспекцијске послове), 

- на конто 418400 Остали некласификовани 
расходи из трансакција унутар исте јединице власти 
у износу од 3.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750220 – Одјељење за инспекцијске послове). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-194/22                            Начелник 
Датум: 20. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

469 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр-  
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), 
Начелник општине доноси следећи  
 

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

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Кабинет начелника 
у укупном износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412900 Трошкови репрезентације 
у износу од 200,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 412900 Плакете, повеље, награде 
и признања Начелника општине у износу од 200,00 
КМ (потрошачка јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

не Прњавор“.  
  
Број: 01/1-401-201/22                            Начелник 
Датум: 27. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

470 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 

 
О Г Л А С 

 
 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе, општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број 06-372-9/22 од 01.08.2022. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-111 упис осни- 
вања Заједнице етажних власника стамбено-
пословне зграде у „Блок девет“ ул. Илије Малића 
38А, 44 и 46, општина Прњавор, са сљедећим 
подацима: 

Заједница етажних власника стамбене зграде 
„Блок девет“ у ул. Илије Малића 38А, 44 и 46, 
општина Прњавор.  

Оснивач: 7 (седам) етажних власника.  
Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном  
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде. 

Заступа: Јелена Бацковић, предсједник Ску- 
пштине Заједнице, самостално и  безорганичења.  

    
Број: 06-372-9/22                   Службено лице органа 
Датум: 2. август 2022. године   Далибор Прерадовић, с.р. 
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