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

ОДЛУКУ 
о проглашавању Дана жалости 

 
Члан 1. 

 Поводом трагичне смрти Девић Александре 
и Девић Дајане (мајке и кћерке) из Прњавора, про- 
глашава се Дан жалости на подручју општине Пр- 
њавор дана 29.08.2022. године.  
 

Члан 2. 
 Дан жалости обиљежиће се спуштањем за- 
ставе на пола копља на згради Општинске управе 
Општине Прњавор, јавних предузећа и установа 
којима је оснивач Општина Прњавор. 

 
Члан 3. 

На Дан жалости неће се на јавним мјестима 
одржавати програми јавног, културног и забавног 
карактера и неће се емитовати музика у угостите- 
љским објектима. 

 
Члан 4. 

Обавезују се програмски медији на подручју 
општине Прњавор да своје садржаје прилагоде Дану 
жалости. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-144/22                            Начелник 
Датум: 29. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 3. став 1. и 
3. Закона о трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/13 и 103/15) и чланова 67. и 88. став 
1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Начелник 
општине Прњавор доноси  
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке о начину 

организовања општинског (локалног) трезора 
општине Прњавор 

 
Члан 1. 

У Одлуци о организовању општинског (лока- 
лног) трезора општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 32/17, 18/19 и 42/21), у 
члану 3. став (1) тачка 4) мијења се и гласи: 

„Територијална ватрогасно-спасилачка једи- 
ница Прњавор“. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  

 
Број: 01/1-022-145/22                           Начелник 
Датум: 2. септембар 2022. године Дарко Томаш, с.р. 
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Ha основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор", бр. 15/17 и 12/18)  и Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 
20/22), Начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У  
о додјели средстава постдипломцима и  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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докторантима 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се начин додјеле и 
висина износа буџетских средстава предвиђених за 
постдипломце и докторанте са подручја општине 
Прњавор. 
 

Члан 2.  
  Средства за постдипломце и докторанте обе- 
збијеђена су у Буџету општине Прњавор, у оквиру 
Одјељења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 3. 
  Право на додјелу средстава из члана 2. 
Одлуке имају постдипломци и докторанти чије је 
пребивалиште на подручју општине Прњавор 
најкраће шест мјесеци, који студирају на јавним 
високошколским установама и који су положили 
најмање два испита предвиђена планом и програмом 
другог или трећег циклуса студија. 
 

Члан 4. 
(1) Средства ће се дозначити једнократно у 

износу од по 1.000,00 КМ за пет студената постди- 
пломског студија, односно 1.500,00 КМ за три сту- 
дента докторских студија.   

(2) Средства ће се дозначити на основу 
пријаве по Јавном позиву који објављује Начелник 
општине путем Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности, уз коју се доставља 
потребна документација којом се потврђује испу- 
њеност услова прописаних овом одлуком.  

(3) Јавни позив објављује се у средствима 
јавног информисања, на огласним таблама и звани- 
чној интернет страници општине и садржи све пода- 
тке потребне за потпуну информисаност судената у 
погледу документације која се прилаже уз захтјев. 

(4) Јавни позив остаје отворен осам дана од 
дана објављивања. 

 
Члан 5. 

 (1) Захтјеве за додјелу средстава постдипло- 
мцима и докторантима разматра Комисија за обраду 
захтјева за додјелу средстава постдипломцима и 
докторантима (у даљем тексту: Комисија), коју име- 
нује начелник општине. Комисију чине три члана, из 
реда службеника Општинске управе општине Прња- 
вор.  
 (2) Комисија на основу приложене докуме- 
нтације утврђује испуњеност услова прописаних 
овoм одлуком и сачињава списак студената који су 
остварили право на додјелу средстаvа за постдипло- 
мце и докторанте, те исти доставља начелнику 
општине и објављује на огласним таблама и звани- 
чној интернет страници општине.  

(3) У случају да већи број кандидата испу- 
њава прописане услове, предност ће имати кандидат 
који процентуално има већи број положених испита 
у односу на број испита предвиђених планом и 
програмом студија. Ако и након тога два или више 
кандидата буду изједначени, предност ће имати 

кандидат са већом просјечном оцјеном на постдипло- 
мском или докторском студију. 
 

Члан 6.  
Право на новчана средства студенти могу 

остварити само једном у току другог, односно трећег  
циклуса студија.  
 

Члан 7. 
Одлуку о исплати новчаних средстава доно- 

си Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 

 
Члан 8.  

За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
Члан 9. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о додјели средстава постдипломцима и 
докторантима („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 13/22). 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 
 
Број: 01/1-022-146/22                           Начелник 
Датум: 6. септембар 2022. године Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити  
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на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 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: 01/1-434-120/22                              Начелник 
Датум: 1. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 
20/22) и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава бу- 
џетске резерве („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 15/19), Начелник општине доноси сљеде- 
ћи 

                                  
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 органи- 
зацију Традиционалног турнира у малом фудбалу у 
Горњим Смртићима. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-121/22                            Начелник 
Датум: 1. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

479 
 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Слијепчевић (Ранка) Мариана, из Околице, на 
име трошкова школовања дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-332/22                            Начелник 
Датум: 3. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
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џета 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 400,00 КМ.  

 
II 

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

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Васић (Владе) Нинослав, из Горње Мравице, на име 
трошкова лијечења и 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: 01/1-532-294/22                             Начелник 
Датум: 3. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

481 
 

 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 2.000,00 КМ.  

II 
Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 

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

су од 2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 2.000,00 КМ (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 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 
Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска, за организа- 
цију трећег меморијалa „Драгиша Ђукић - Гишо“. 

  
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: 01/1-434-122/22                            Начелник 
Датум: 4. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

482 
 

 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 једини- 
цу Кабинет начелника у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

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

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине 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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
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дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Јокић (Радована) Виду, из Велике Илове, на име 
трошкова лијечења дјетета. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-172/22                            Начелник 
Датум: 5. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

483 
 

 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 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 Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Штрбац (Јована) Бошку, из Прњавора, на име 
трошкова школовања дјетета. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-342/22                            Начелник 

Датум: 5. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

484 
 

 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 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 резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ђекић (Гојка) Милијани, из Д. Штрбаца, на име 
трошкова 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 општи-  
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-343/22                            Начелник 
Датум: 5. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

485 
 

 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 је- 
диницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене 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 Пр- 
њавор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењу наци- 
оналних мањима у износу од 400,00 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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењу националних 
мањима, са које ће се одобрити новчана средства 
Удружењу „Ромска дјевојка – Романи ћеј“, из Прња- 
вора, за организацију студијске посјете Меморијалу 
и Музеју  концентрационог логора „Auschwitz“. 

  
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: 01/1-434-113/22                            Начелник 
Датум: 5. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

486 
 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 1.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Средства за подстицај и  

развој спорта у износу од 1.000,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 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 
Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска, за органи- 
зацију првог меморијалног турнира „Душко Дуле 
Калаба“. 

  
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: 01/1-434-126/22                             Начелник 
Датум: 5. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

487 
 

 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог   
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Драгојевић (Ранко) Синиши, из Хрваћана, на име 
трошкова школовања дјетета. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  
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Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-346/22                             Начелник 
Датум: 8. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

488 
 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (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 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Аксендић (Вукосава) Винку, из Прњавора, на 
име трошкова лијечења и тешке материјалне ситу- 
ације. 

  

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: 01/1-532-344/22                            Начелник 
Датум: 8. август 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
 

489 
 

 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 по- 
зицији 415200 – Средства за подстицај и развој спо- 
рта, са које ће се одобрити новчана средства Општи- 
нском фудбалском савезу Прњавор, за организацију 
Традиционалног турнира у малом фудбалу у Хрва- 
ћанима. 

  
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: 01/1-434-129/22                             Начелник 
Датум: 10. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

490 
 

 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.  
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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 изно- 

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
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 
Грабик Иловој. 

  
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: 01/1-434-132/22                            Начелник 
Датум: 10. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

491 
 

 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (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 Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Врховац (Свето) Зорану, из Околице, за одлазак на 
Европско првенство у пикаду. 

  
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: 01/1-532-347/22                            Начелник 
Датум: 15. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

492 
 

 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 изно- 
су 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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за орга- 
низацију Традиционалног турнира у малом фудбалу 
у Штрпцима. 

  
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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општи не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-135/22                           Начелник 
Датум: 16. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

493 
 

 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 
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 Игњатић (Зоран) Милошу, из Горњих Штр- 
баца, за организацију друге томосијаде у Штрпцима. 

  
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: 01/1-434-136/22                           Начелник 
Датум: 16. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (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 по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Цвијетић (Лазар) Милану, 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: 01/1-532-312/22                            Начелник 
Датум: 18. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

495 
 

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 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), 
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- 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 резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Жунић (Здравко) Зори, из Кремне, на име трошкова 
лијечења кћерке. 

  
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: 01/1-532-358/22                             Начелник 
Датум: 18. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

496 
 

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 изно- 

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране 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 
Црквеној. 

  
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: 01/1-434-138/22                            Начелник 
Датум: 18. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

497 
 

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 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 - Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима у износу од 300,00 КМ (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 Дуроњић (Урош) Јеленку, из Горњих Штрба- 
ца, 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: 01/1-532-40/22                              Начелник 
Датум: 24. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

498 
 

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- 
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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 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 Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Живковић (Љубиша) Милани, 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: 01/1-532-147/22                           Начелник 
Датум: 24. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

499 
 

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 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог  

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

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

- на конто 412900 - Плакете, повеље, награде и при- 
знања Начелника општине у износу од 1.500,00 
КМ (организациона јединица број 00750120 – Ка- 
бинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412900 - Плакете, повеље, награде и при- 
знања Начелника општине, са које ће се исплатити 
новчана награда Галић Предрагу, који је као слу- 
жбеник Одјељења за финансије заслужан за успје- 
шно окончање спора са ЈП „Лутрија РС“, у којем је 
Општина  Прњавор наплатила укупно 1.205.630,28 
КМ по основу пореза на добитак од игара на срећу. 

 
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: 01/1-401-227/22                           Начелник 
Датум: 30. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

500 
 

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 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 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по-  
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зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Прерадовић (Раде) Горану, из Доње Мравице, на име 
тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-334/22                           Начелник 
Датум: 30. август 2022. године     Дарко Томаш, с.р. 
 

501 
 

На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“, број: 15/17 и 12/18), начелник општине 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
о измјени Правилника о додјели студентске 
награде најбољим студентима са подручја 

општине Прњавор 
 

Члан 1.  
У Правилнику о додјели студентске награде 

најбољим студентима са подручја општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 17/18, 
44/20 и 31/21) у члану 1. ријечи: „пет студената“ 
замјењују се ријечима: „три студента“. 
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-147/22                            Начелник 
Датум: 13. септембар 2022. године Дарко Томаш, с.р. 
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