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На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 49. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 4. 

Правилника о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава удружењима из области култу- 

ре и осталим удружењима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/16), начелник општине 

Прњавор доноси сљедеће   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и 

осталих удружења 

 

1. У Комисију за одабир пројеката/програма 

удружења из области културе и осталих удружења 

(у даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Јасминка Стојчић, предсједник,  

2) Жана Пекић, члан,  

3) Борис Зец, члан. 

2. Задатак Комисије је да размотри пријаве и 

изврши одабир и вредновање програма/пројеката за 

финансирање средствима буџета општине Прњавор, 

а на основу критеријума утврђених Правилником. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

4. Приговор не одлаже извршење рјешења.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 4. Правилника о критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава удружењи- 

ма из области културе и осталим удружењима 

прописано је да одабир и вредновање програма/ 

пројеката за финансирање средствима буџета 

општине Прњавор врши Комисија за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и 

осталих удружења, коју ће именовати начелник 

општине Прњавор. Чланом 10. истог Правилника 

прописано је да комисија разматра пријаве, 

сачињава записник о бодовању програма/пројекта и 

у року од 3 дана од затварања Јавног позива 

доставља начелнику општине приједлог расподјеле. 

Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења.     

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 

Против овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року од 8 дана од 

дана достављања рјешења.   

  

Број: 01/1-014-155/16                     Начелник,   

Датум: 30.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 41. и 49. Статута општине Прњавор („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број: 14/14), 

начелник општине доноси 

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора  

7. Фестивала националних мањина  

„МАЛА ЕВРОПА“ 

 

 1. Именује се Организациони одбор 7. 

Фестивала националних мањина „МАЛА ЕВРОПА“  

(у даљем тексту: Организациони одбор), у саставу: 

1) Др Синиша Гатарић – предсједник, 

 2) Душка Копустењски – члан, 

 3) Дамир Савић – члан, 

 4) Синиша Тешановић – члан, 

 5) Жана Пекић – члан, 

 6) Бранко Декет – члан. 

 2. Задатак Организационог одбора је преду- 

зимање свих активности у вези организације и 

одржавања 7. Фестивала националних мањина „МА- 

ЛА ЕВРОПА“. 

  3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, a објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са члановима 43. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), те члановима 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 14/14), ријешено је као у диспозитиву рје- 

шења. 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 

 Против овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року 8 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

Број: 01/1-014-142/16                      Начелник,   

Датум: 17.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у вези са чланом 19. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07,  109/12 и 44/16), а разматрајући захтјев 

Јавне установе Центар за културу Прњавор, за 

давање сагласности на Статут Јавне установе 

Центар за културу Прњавор, начелник општине 

доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

Центар за културу Прњавор број 01/1-42/16 од 

16.06.2016. године. 

 
II 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-140/16                      Начелник,   

Датум: 21.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у вези са чланом 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07,  109/12 и 44/16), а разматрајући 

захтјев Јавне установе Центар за културу Прњавор, 

за давање сагласности на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о организацији рада и 

систематизацији радних мјеста, начелник општине 

доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Даје се сагласност на Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о организацији 

рада и систематизацији радних мјеста Центра за 

културу Прњавор број 01/1-44/16 од 23.06.2016. 

године. 

 

II 

  

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
 

 

Број: 01/1-014-148/16                     Начелник,   

Датум: 24.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), а вези са чланом 19. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), а разматрајући захтјев 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, за давање сагласности на Одлуку о 

ослобађању плаћања учешћа родитеља Поповић 

Милорада за трошкове услуга предшколске 

установе и Одлуку о ослобађању плаћања учешћа 

родитеља Божић Саше у висини 50 % за трошкове 

услуга предшколске установе, начелник општине 

доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о ослобађању 

плаћања учешћа родитеља Поповић Милорада за 

трошкове услуга Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за дијете Поповић Дарија 

за радну 2015/16 годину, број 264/16 од 02.06.2016. 

године и Одлуку о ослобађању плаћања учешћа 

родитеља Божић Саше у висини 50 % за трошкове 

услуга предшколске установе за дјецу Сашку и 

Данијела, број 265/16 од 02.06.2016. године и. 
 

II 
 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  

 

Број: 01/1-014-139/16                   Начелник,   

Датум: 22.06.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 17. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике
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Српске“ бр. 68/07 и 109/12) и члана 24. став 1. тачка 

3. Статута Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор број 09-530-760/05 од 08.11.2005. године, 

05-530-06/08 од 12.02.2008. године, 05/5-530.4-10/09 

од 02.07.2009. године,  05-530.4-01/11 од 20.09.2011. 

године, 05-530.4-02/13 од 08.04.2013. године и 05-

530.4-10/13 од 21.05.2013. године Управни одбор 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, 

на сједници одржаној дана 19.05.2016. године, 

донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о платама запослених у  

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником се за запослене у ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор (у даљем тексту: 

Центар) уређују правила о увећању плата 

запослених по основу обављања високосложених, 

најсложенијих и изузетно значајних послова, 

обављања послова под посебно отежаним условима 

рада, по основу посебних резултата у раду, као и 

правила за обрачун и исплату плата запослених у 

Центру. 

 

Члан 2. 

 

 Основна плата запослених увећава се по 

основу: 
 

1) обављања високосложених, најсложенијих и 

изузетно значајних послова до 30%, 

2) обављања послова под посебно отежаним 

условима рада до 20% и 

3) посебних резултата у раду до 15%. 

 

Члан 3. 

 

 Увећање основне плате по основу обавља- 

ња високосложених, најсложенијих и изузетно 

значајних послова може износити до 30%, а 

утврђује се за сљедећа радна мјеста: 
 

1. Директор – 30%, 

2. Руководилац рачуноводства – 15%, 

3. Руководилац Стручног тима за заштиту дјеце и 

породице – 15%, 

4. Руководилац Стручног тима за заштиту 

материјално необезбјеђених одраслих и старих 

лица – 15%, 

5. Руководилац Службе општих послова – 15% и  

6. Руководилац Службе дјечије заштите – 15%. 

 Директора Центра именује Скупштина 

општине Прњавор у складу са Законом о систему 

јавних служби, Законом о социјалној заштити и 

Статутом Центра. 

 Остале руководиоце из става 1. овог члана 

именује директор Центра одлуком о организацији 

стручних тијела и служби у Центру за социјални 

рад Прњавор, на основу стручне спреме, радног 

искуства и резултата рада, у складу с којом ће бити 

донесена појединачна рјешења којим ће бити дефи- 

нисана права, обавезе и одговорности именованих 

радника. 

 
Члан 4. 

 

 Увећање основне плате по основу 

обављања послова под посебно отежаним условима 

рада може износити до 20% и утврђује се одлуком 

директора за радника у приравности, односно који 

је током мјесеца 24 часа дневно доступан разним 

институцијама и грађанима у хитним случајевима, а 

тиче се послова из области социјалне заштите, који 

се не могу одложити за наредни радни дан, као и за 

раднике који су ван радног времена пружали 

подршку, односно помоћ раднику који се налазио у 

приправности, у зависности од броја, сложености и 

обима интервенција.  

 
Члан 5.  

 

 Увећање основне плате по основу посебних 

резултата рада мјесечно може износити до 15%. 

Увећање основне плате по основу посебних 

резултата у раду може се утврдити за запосленог 

који је остварио запажене резултате рада, чији 

значај и квалитет заслужују увећање плате по овом 

основу, а што укључује квалитетно, ефикасно и 

стручно обављање послова, самосталност у раду, 

одговорност, пословну комуникацију, рационално 

коришћење радног времена и присутност на послу. 

 Увећање основне плате по основу посебних 

резултата у раду утврђује директор.  
 

Члан 6. 
 

 Коефицијенти за основне плате утврђују се 

Појединачним колективним уговором. 

 
Члан 7. 

 

 Обрачун плате врши рачуноводство Центра 

најкасније до 3. у мјесецу за исплату за претходни 

мјесец у складу са овим Правилником, те другим 

релевантним законским и подзаконским актима. 

  
Члан 8. 

 

           Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општи- 

не Прњавор“. 

 
Број:05-530.4-07/16                          Предсједник 

Датум: 19.05.2016. године          Управног одбора    

Прњавор,                                      Огњен Ђурић, с.р. 
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