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

 
О Д Л У К У 

о  именовању интерних аудитора за провођење 
интегрисаног система менаџмента у Општинској 

управи општине Прњавор 
 
I 

За интерне аудиторе у циљу провођења 
интегрисаног система менаџмента у Општинској 
управи општине Прњавор према захтјевима станда- 
рда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 именују се: 

1. Паулина Јеврић, шеф Одсјека за борачко-
инвалидску заштиту, 

2. Горан Декет, шеф Одсјека за послове 
комуналне полиције. 
 

II 
Интерни аудитори су дужни поступати у 

складу са квалификацијама и правилима интегри- 
саног система менаџмента, те имају сљедеће одгово- 
рности и овлашћења: 
 надзор над усвојеном документацијом СУК, 
 анализу и предузимање корективних и превенти- 
вних мјера, 
 давање приједлога за побољшање, 
 периодично (а најмање једном годишње) извје- 
штавање највишем руководству односно предста- 
внику руководства за интегрисане системе мена- 
џмента, запослених у Општинској управи и 
корисника услуга о успостављеном интегрисаном 
систему менаџмента квалитета. 

 
III   

Провођење интегрисаног система управља- 

ња квалитетом вршиће се уз ангажовање свих запо- 
слених у Општинској управи општине Прњавор. 

 
IV 

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

 
Број: 01/1-022-75/22                      Начелник 
Датум: 27. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину финансирања трошкова превоза 

ученика основних школа на подручју општине 
Прњавор  

 
Члан 1. 

Овом одлуком дефинише се начин финанси- 
рања трошкова  превоза ученика основних школа на 
подручју општине Прњавор. 
 

Члан 2. 
Средства за трошкове превоза ученика осно- 

вних школа на подручју општине Прњавор обезби- 
јеђена су у буџету општине Прњавор - Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности 
на буџетској позицији 415200 – Средства за превоз 
ђака основних школа. 

 
Члан 3. 

Право на финансирање трошкова превоза из 
члана 2. Одлуке имају сви редовни ученици осно- 
вних школа на подручју општине Прњавор, а који 
путују на удаљености од школе већој од 4 km. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 4.  
Финансирање трошкова превоза у смислу 

ове одлуке подразумијева плаћање цијене мјесечне 
карте, умањене за износ дозначених средстава од 
стране Владе Републике Српске, а у складу са 
Правилником о нормативима и стандардима за фина- 
нсирање основних школа. 

 
Члан 5. 

Под цијеном мјесечне карте из Члана 4. 
Одлуке подразумијева се износ цијене мјесечне 
карте дефинисан у цјеновнику, који је саставни дио 
општинског Регистра редова вожње на општинским 
линијама приградског саобраћаја за сваку регистро- 
вану линију. 

 
Члан 6. 

(1)  Ученицима који користе услуге ванлини- 
јског уговореног превоза, износ трошкова превоза ће 
се обрачунати у пуном уговореном износу, умање- 
ном за износ трошкова превоза дозначених од стране 
Владе Републике Српске. 

(2)  Податке о цијени и броју ученика, доста- 
виће основне школе, које су потписале уговор о оба- 
вљању ванлинијског превоза, са уговореним прево- 
зником. 

 
Члан 7. 

 За ученике основних школа на подручју 
општине Прњавор, који немају могућност кори-- 
штења јавног линијског и ванлинијског превоза, а 
станују од основне школе на удаљености већој од 4 
km, општина Прњавор обезбједиће износ средстава 
од 50,00 КМ, по ученику на мјесечном нивоу, на 
основу списка ученика достављених од стране осно- 
вне школе, а на текући рачун родитеља. 

 
Члан 8. 

Међусобна права и обавезе између општине 
Прњавор и превозника линијског превоза,  уредиће 
се појединачним уговорима о финансирању тро- 
шкова превоза ученика основних школа на подручју 
општине Прњавор. 

 
Члан 9.  

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“.  
 
Број: 01/1-022-158/22                            Начелник 
Датум: 29. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у укупном износу од 21.500,00 КМ. 

 
II 

Износ од 21.500,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 411300 Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања који се не рефу- 
ндирају (бруто) у износу од 21.500,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 – ЈЗУ Дом здравља Прња- 
вор), 

- на конто 638100 Издаци за накнаде плата 
за породиљско боловање и остала боловања која се 
рефундира у износу од 14.300,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прња- 
вор), 

- на конто 412900 Расходи за бруто накнаде 
ван радног времена у износу од 7.200,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здра- 
вља Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

Број: 01/1-401-212/22                           Начелник 
Датум: 11. август          2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 буџетског корисника Одјељења за пољо- 
привреду, водопривреду и шумарство у укупном 
износу од 1.435,00 КМ. 

 
II 

Износ од 1.435,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 511200 Изградња и реконструкци- 
ја објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 
изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за  
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воде у износу од 1.435,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750250 – Одјељење за пољопривреду, водо- 
привреду и шумарство), 

- на конто 412700 Израда елабората, студија, 
пројеката из намјенских средстава за воде у износу 
од 1.435,00 КМ (00750250 – Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и шумарство). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

    
Број: 01/1-401-220/22                           Начелник 
Датум: 24. август 2022. год.             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 буџетског корисника ЈУ Центар за соци- 
јални рад Прњавор у укупном износу од 3.000,00 
КМ. 

 
II 

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

-  са конта 412900 Расходи за бруто накнаде 
члановима управног одбора у износу од 3.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор), 

- на конто 412900 Расходи првостепених 
стручних комисија у износу од 3.000,00 КМ (буџе- 
тски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за соција- 
лни рад 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: 01/1-401-230/22                          Начелник 
Датум: 2. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 буџетског корисника ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у укупном износу од 23.548,77 КМ. 

 
II 

Износ од 23.548,77 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411200 Расходи за накнаде по 
основу награда у износу од 5.400,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 – ЈЗУ Дом здравља Пр- 
њавор), 

- са конта 412200 Расходи за комуникационе 
услуге у износу од 7.500,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 – ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

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

- са конта 412900 Расходи по основу пореза, 
доприноса и непореских накнада на терет посло- 
давца у износу од 4.100,00 КМ (буџетски корисник 
број 00750700 – ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

-  са конта 511200 Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката у износу од 6.048,77 КМ (буџетски кори- 
сник број 00750700 – ЈЗУ Дом здравља Прњавор), 

- на конто 412200 Расходи за услуге превоза 
и смјештаја у износу од 3.300,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља Прња- 
вор), 

- на конто 412900 Расходи за бруто накнаде 
ван радног времена у износу од 20.248,77 КМ (бу- 
џетски корисник број 00750700 - ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор). 

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

 
III 

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

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

Број: 01/1-401-236/22                          Начелник 
Датум: 6. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и шумарство и буџетског 
корисника ЈУ Гимназија Прњавор у укупном износу 
од 9.795,00 КМ. 

 
II 

Износ од 9.795,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 414100 Подстицаји пољопри- 
вредним произвођачима у износу од 9.795,00 КМ 
(потрошачка јединица број 00750250 – Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство), 

- на конто 412900 Остали непоменути ра- 
сходи у износу од 9.795,00 КМ (буџетски корисник 
број 08150026 – ЈУ Гимназија Прњавор). 

 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: 01/1-434-148/22                            Начелник 
Датум: 12. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

530 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 Територијална ватро- 
гасна јединица и буџетског корисника ЈУ Центар 
средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у укупном 
износу од 13.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од 13.600,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 511300 Набавка опремеу износу 
од 13.600,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750125 – Територијална ватрогасна јединица), 

- на конто 412900 Остали непоменути ра- 
сходи у износу од 13.600,00 КМ (буџетски корисник 
број 08150027 – ЈУ Центар средњих школа „Иво 
Андрић“ Прњавор). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

 
Број: 01/1-434-148-1/22                        Начелник 
Датум: 12. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

531 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 20/22), 
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 Одјељења за 
локални економски развој и друштвене дјелатности 
у укупном износу од 16.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 16.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 416100 Једнократне помоћи за 
свако рођено дијете у износу од 12.000,00 КМ (бу- 
џетски корисник број 00750150 - Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности), 

- са конта 416100 Субвенционисање набавке 
уџбеника за ученике основних школа у износу од 
4.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750150 - 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности), 
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- на конто 416100 Средства за постдипломце 
и докторанте у износу од 10.000,00 КМ (00750150 - 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности), 

- на конто 415200 Помоћ младима кроз 
„Start-up“ предузетништво у износу од 6.000,00 КМ 
(00750150 - Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

      
Број: 01/1-401-254/22                           Начелник 
Датум: 21. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

532 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 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 буџетског корисника ЈУ Центар за ку- 
лтуру Прњавор у укупном износу од 8.400,00 КМ. 

 
II 

Износ од 8.400,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 8.400,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 - ЈУ Центар за културу Пр- 
њавор), 

- на конто 412500 Расходи за текуће одржа- 
вање у износу од 4.300,00 КМ (буџетски корисник 
број 08180011 - ЈУ Центар за културу Прњавор), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге 
Центра за културу у износу од 2.100,00 КМ 
(буџетски корисник број 08180011 - ЈУ Центар за ку- 
лтуру Прњавор), 

- на конто 412900 Остали непоменути 
расходи у износу од 2.000,00 КМ (буџетски кори- 
сник број 08180011 - ЈУ Центар за културу Прња- 
вор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

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

 
Број: 01/1-401-255/22                            Начелник 
Датум: 21. септембар 2022. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

533 
 

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 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
обласи културе и осталим удружењима у износу од 
2.000,00 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 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења 
средстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима 
из обласи културе и осталим удружењима, са које ће 
се средства исплатити СПКД „Просвјета“ Прњавор, 
за одлазак на Међународни фестивал  фолклора у 
Турску. 

  
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 oп- 
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штине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-78/22                             Начелник 
Датум: 2. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

534 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 
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 
Присоју. 

  
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: 01/1-434-140/22                             Начелник 
Датум: 2. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

535 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане 
помоћи поједницима у износу од 400,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Ђурић Виданки, из Доње 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: 01/1-532-400/22                            Начелник 
Датум: 19. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

536 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 800,00 КМ.  

 
II 

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

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

- на конто 416100 - Једнократне новчане 
помоћи поједницима у износу од 800,00 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана 
средства Алексић (Велибор) Бобану, из Дренове, на 
име помоћи за увоз приплодног грла оваца. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-281/22                            Начелник 
Датум: 5. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

537 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 - Буџетска резерва у изно- 
су од 700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Бијелић (Радиша) Мануели, из Кремне, на име 
помоћи за трошкове школовања. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-382/22                            Начелник 
Датум: 6. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

538 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 - Буџетска резерва у изно- 
су од 700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња-                          
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане 
помоћи поједницима у износу од 700,00 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- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Мирковић (Саво) Драгану, из Прњавора, на име 
тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-387/22                            Начелник 
Датум: 8. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

539 
 

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 
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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 Прњавор), 

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

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 
Савковић (Недељко) Слађани, из Горњих Палачко- 
ваца, 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: 01/1-532-388/22                           Начелник 
Датум: 8. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

540 
 

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 4.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.000,00 KM утврђен чланом I овог  

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

су од 4.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Пр- 
њавор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
обласи културе и осталим удружењима у износу од 
4.000,00 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 ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из обласи 
културе и осталим удружењима, са које ће се сре- 
дства исплатити ГКУ „Пронија“ Прњавор, за одлазак 
на Међународни фестивал  фолклора у Турску. 

  
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: 01/1-434-147/22                           Начелник 
Датум: 8. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

541 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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  750,00 КМ.  

 
II 

Износ од 750,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 750,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Борачка организација 
општине Прњавор у износу од 750,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750180 – Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
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зицији 415200 –  Борачка организација општине Пр- 
њавор, са које ће се одобрити новчана средства 
Борачкој организацији општине Прњавор, за трошко- 
ве учешћа на манифестацији „Стазом егзодуса 2022“ 
која се одржава на Возући.  

  
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: 01/1-434-150/22                           Начелник 
Датум: 8. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

542 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 - Буџетска резерва у изно- 
су од 700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 700,00 КМ (организа- 
циона 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- 
зицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Продановић (Стојко) Санели, из Горњих 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: 01/1-532-191/22                             Начелник 

Датум: 9. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

543 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

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 пози- 
цији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Игњатић (Средоје) Миладину, 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: 01/1-532-397/22                            Начелник 
Датум: 13. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

544 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 Одјељење за Општу управу 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 изно- 
су од 3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Остали текући грантови 
у износу од 3.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750130 – Одјељење за општу управу). 

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 – Остали текући грантови,  са које 
ће се средства исплатити Синдикалној организацији 
општинске управе Општине Прњавор, за ангажо- 
вање синдикалне организације око пресељења 
комплетне општинске архиве у нове објекте. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-401-247/22                            Начелник 
Датум: 13. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

545 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане по- 
моћи 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 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Благојевић (Милорад) Илији, из Горњих Пала- 
чковаца, на име тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-337/22                            Начелник 
Датум: 19. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

546 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

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

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 
Сувајац Данку, из Горње Илове, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

  
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: 01/1-532-399/22                            Начелник 
Датум: 19. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

547 
 

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

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Вукомановић (Стојко) Миленку, из Доње Мра- 
вице, 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: 01/1-532-402/22                            Начелник 
Датум: 19. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

548 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су 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 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 
ва на позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Врховац Јотановић (Небојша) Александри, из 
Прњавора, за трошкове школовања. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

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

 
Број: 01/1-532-403/22                            Начелник 
Датум: 19. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

549 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

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

- на конто 415200 – Помоћ вјерским заједни- 
цама (Заштита културно-историјског наслеђа) у изно- 
су 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 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 Српској православној 
парохији Креманска,  за прославу црквене славе.  

  
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: 01/1-434-149/22                            Начелник 
Датум: 20. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

550 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

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

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из обласи 
културе и осталим удружењима, са које ће се 
средства исплатити Српском књижевном клубу 
„Таласи“ Прњавор, за промоцију збирке пјесама 
„Раваница сва у сјају“. 

  
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: 01/1-434-154/22                             Начелник 
Датум: 26. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

551 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

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 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Микић (Перо) Јовици, 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“. 
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Број: 01/1-532-414/22                             Начелник 
Датум: 26. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

552 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 - Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 300,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 – Кабинет начелника). 

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 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Кајтез (Пане) Дарку, 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: 01/1-532-315/22                             Начелник 
Датум: 26. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

553 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 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 изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

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

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Новаковић (Миленко) Синиши, из Горњих Вијачана, 
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: 01/1-532-423/22                             Начелник 
Датум: 27. септембар 2022. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

554 
 

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 
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 
Прњавор), 

- на конто 412900 – Плакете, повеље, награ- 
де и признања Начелника општине у износу од 
500,00 КМ  (организациона јединица број 00750120 – 
Кабинет начелника). 
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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 412900 – Плакете, повеље, награде и призна- 
ња Начелника општине, са које ће се одобрити новча- 
на средства Малешевић Марији, на име новчане 
награде за освојено прво мјесто  на  Балкану у џудоу. 

  

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: 01/1-401-259/22                             Начелник 
Датум: 4. oктобар 2022. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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