
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

01. август 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  20        Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                                                                                                                  
375                                                                                                            
                                                                      

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Зако- 

на о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) 

и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 

2016. годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15), Начелник општине Прњавор  доноси  
 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава удружењима из области 

културе и осталим удружењима 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се расподјела но- 

вчаних средстава са буџетске позиције 415200 – 

Помоћ удружењима из области културе и осталим 

удружењима у оквиру организационе јединице 

00750150 – Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности.  

 
Члан 2. 

 
 На основу приједлога Комисије за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и 

осталих удружења, укупна средства у износу од 

13.500,00 КМ предвиђена Буџетом општине 

Прњавор за 2016. годину за прва три квартала, 

расподјељују се на следећи начин: 

 

Редни 

број 
Програм/пројекат Носилац активности 

Износ 

(KM) 

1. 

Очување, његовање и афирмација свих 

вриједности српске културе, обичаја и 

традиције српског народа 

СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 3.000,00 

2. 
Учешће на интернационалном ЦИОФФ 

фестивалу у Мађарској 
ГКУД "Пронија" Прњавор 1.000,00 

3. Вече поезије, Дан бијелог штапа 
Општинска организација  

слијепих Прњавор 
1.000,00 

4. 
Снимак - пресјек стања у избјегличким 

насељима у општини Прњавор 

Удружење избјеглих, расељених и 

других лица "ОСТАНАК" 
3.000,00 

5. 
Футсал турнир "Преображење господње" 

2016. 
Омладински центар "МОЈ ПРЊАВОР" 3.000,00 

6. Риболовни куп 
Удружење ратних војних инвалида  

општине Прњавор 
1.000,00 

7. Очување културе и традиције Бошњака 
КУД "ХАФИЗ ОСМАН ЋЕЈВАН" 

Коњуховци 
500,00 

8. Програм КУД "Хакија Табаковић" КУД "ХАКИЈА ТАБАКОВИЋ" Лишња 500,00 

9. Програм КУД "Садик Бојић" КУД "САДИК БОЈИЋ" Гаљиповци 500,00 

 

Члан 3. 

Уколико средства предвиђена за манифеста- 

ције из члана 2. ове одлуке не буду утрошена до 

краја квартала у којем су планирана, сматраће се 

као средства резерве.  

 

 

 

 

Намјена средстава резерве је финансирање 

непланираних активности, односно недовољно 

планирана средства, као и баланс евентуално мањег 

прилива средстава у буџет општине.    

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 4. 

Приликом одлучивања о висини средстава 

посебно ће се водити рачуна о тренутној расположи- 

вости средстава у буџету општине. 

Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одје- 

љење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

Члан 6. 

Субјекти којима се дозначе средства дужни 

су иста оправдати рачунима, те разлику неутроше- 

них средстава вратити на рачун општине, што ће се 

узети у обзир приликом наредне расподјеле сре- 

дстава. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о расподјели средстава са буџетске 

позиције - Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 3/15). 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

 

Број: 01/1-022-137/16                                 Начелник,   

Датум: 11.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

376 
 

На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14),  тачки 12. и 13. Упутства о јединственој 

методологији за процјену штета од елементарних 

непогода („Службени гласник Републике Српске“, 

број 16/04) и Одлуке о формирању Комисије за 

процјену штете од елементарне непогоде и друге 

нереће на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 11/14) начелник 

општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

процјену штете од елементарне непогоде и друге 

нереће на подручју општине Прњавор 

 

I 

У рјешењу о именовању Комисије за процјену 

штете од елементарне непогоде и друге нереће на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/14) у тачки I подтачка 

5. мијења се и гласи: 

 „5. Далибор Прерадовић, самостални 

стручни сарадник за друмски саобраћај у Одјељењу 

за стамбено –комуналне послове и инвестиције, 

члан“. 

 

II 

 

У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-239-1/14                          Начелник,   

Датум: 14.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

377 
 

На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 6. став 1. Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи грађанима из буџета 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/09 и 2/11), начелник општине 

доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

додјелу једнократне новчане помоћи 

 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за 

додјелу једнократне новчане помоћи  број 01/1-014-

16/16 од 05.02.2016. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 4/16) у тачки 1. подтачки 

3. ријечи: „Јованка Тишма“ замјењују се ријечима 

„Дијана Бунић“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

неизмијењено. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 13.07.2016. године Јавна установа 

Центар за социјални рад Прњавор доставила је 

приједлог за замјену члана Комисије за додјелу 

једнократне новчане помоћи, испред ове установе, 

из разлога што је Јованка Тишма, која је била 

именована за члана комисије испред ове установе 

отишла у пензију. Предложили су да се за члана 

комисије именује Бунић Дијана, дипломирани 

социјални радник. 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Протв овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року од 8 дана од 

дана достављања рјешења. 
 

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

Датум: 14.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

378 
 

На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14),  

тачки 12. и 13. Упутства о јединственој методоло- 

гији за процјену штета од елементарних непогода 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

16/04) а на приједлог Комисије за процјену штете 

од елементарне непогоде и друге нереће на подру- 

чју општине Прњавор, начелник општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручне  Комисије за процјену штете 

од елементарне непогоде и друге нереће на 

подручју општине Прњавор 

 

I 

За процјену штете од елементарне непогоде 

и друге несреће на подручју општине Прњавор име- 

нује се стручна комисија у стставу: 

1. Јеленко Симић, стручни сарадник за операти- 

вно планске цивилне заштите и материјалних 

средстава у Кабинету начелника, предсједник 

комисије, 

2. Драган Панчић, самостални стручни сарадник 

за пољопривредну производњу, шумарство и 

рурални развој у Одјељењу за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, члан, 

3. Данко Јелић, урбанистичко-грађевински инспе- 

ктор у Одјељењу за инспекцијске послове, 

члан. 

 

II 

Задатак стручне комисије из тачке I овог 

рјешења је да изврши процјену штете проузроко- 

ване елементарном нерпогодом  и другом несрећом 

на подручју општине Прњавор, да сачини извјештај 

о процјени штете  у складу са Упутством о једи- 

нственој методологији за процјену штета од 

елементарних непогода, исти достави Комисији за 

процјену штете од елементарне непогоде и друге 

нереће на подручју општине Прњавор, те да пружи 

стручну помоћ наведеној комисији приликом 

израде збирног извјештаја о процијењеним штетама 

на територији општине. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-172/16                                   Начелник,   

Датум: 14.07.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 

379 
 

На основу члана 143. став 4. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

13. став 2. Правилника о дисциплинској и материја- 

лној одговорности запослених у општинској, 

односно градској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/14), начелник општине 

доноси сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Дисциплинске комисије 

 

1. У Дисциплинску комисију (у даљњем тексту: 

Комисија) именују се: 

1) Бесима Мујанић, дипл. правник, предсје- 

дник комисије, 

2) Драгана Марковић, дипл. правник, замјеник 

предсједника, 

3) Паулина Јеврић, дипл. правник, члан, 

4) Амел Кебић, дипл. правник, замјеник чла- 

на, 

5) Јасминка Стојчић, дипл. економиста, члан, 

6) Наташа Остојић, дипл. правник, замјеник 

члана. 

2. Комисија из претходне тачке именује се на 

период од двије године, са могућношћу 

поновног именовања. 

3. Задатак комисије из тачке 1. овог рјешења је 

вођење дисциплинског поступка у складу са 

Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у општинској, 

односно градској управи. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи рјешење о именовању Дисциплинске 

комисије број 01/1-125-1/14 од 30.07.2014. 

године („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 19/14) 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

6. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 143. став 4. Закона о локалној само- 

управи и чланом 13. став 2. Правилника о дисци- 

плинској и материјалној одговорности запослених у 

општинској, односно градској управи прописано је 

да Дисциплинску комисију именује начелник 

општине, на период од двије године, са могућношћу 

поновног именовања. 

Обзиром да је истекао мандат комисије 

именоване рјешењем број 01/1-125-1/14 од 30.07. 

2014. године („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 19/14), ријешено је као у диспозитиву 

рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 
Протв овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року од 8 дана од
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дана достављања рјешења.                   
 

Број: 01/1-125-1/16                        Начелник,   

Датум: 01.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

380 
 

На основу Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број 1/16), а у вези са 

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању 

увећања плате, висине примања по основу рада и 

висине помоћи раднику број 04/1-012-2-1406/16 од 

29.06.2016. године („Службени гласник Републике 

Српске“, број 53/16), Синдикална организација 

општинских органа управе општине Прњавор, са 

једне стране и Начелник општине Прњавор, као 

заступник послодавца – Општине Прњавор, са 

друге стране, 

 

з а к љ у ч и л и  с у 

ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(1) Појединачним колективним уговором за 

запослене у Општинској управи општине Прњавор 

(у даљњем тексту: „Колективни уговор“) уређују се 

права, обавезе и одговорности општинских службе- 

ника, савјетника начелника, техничких и помоћних 

радника (у даљњем тексту: „запослени“) која 

проистичу из рада и по основу рада која нису на 

потпун и цјеловит начин уређена Законом о 

локалној самоуправи, Законом о раду или другим 

законом и подзаконским актима, затим плате и 

друга примања запослених, права на одмор и 

одсуство са рада, право на помоћ, права у случају 

престанка радног односа, услове за рад синдиката, 

информисање запослених, те право на штрајк као и 

друга питања од значаја за уређивање односа 

између запослених у Општинској управи општине 

Прњавор (у даљњем тексту: „Општинска управа“), 

с једне стране и послодавца – Општине Прњавор (у 

даљњем тексту: „Послодавац“) кога заступа Наче- 

лник општине Прњавор, са друге стране.  

(2) Одредбама овог Колективног уговора 

не може се утврдити мањи обим права од права која 

су одређена законима и подзаконским актима. 

 

II - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПО 

      ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА 

 

1. Радно вријеме 

 

Члан 2. 

(1) Пуно радно време запослених у општи- 

нској управи износи 40 часова седмично,  распоређе- 

них у петодневној радној недјељи, у складу са 

законом.  

(2) Распоред радног времена запослених 

врши Начелник својим посебним актом, уважава- 

јући потребе несметаног одвијања процеса рада и 

специфичности обављања појединих послова. 

 

Члан 3. 

Начелник може, у зависности од специфи- 

чности обављања појединих послова, увести одно- 

сно организовати рад у смјенама о чему доноси 

посебан акт. 

 

2. Стручно оспособљавање и усавршавање 

 

Члан 4. 

(1) Послодавац обезбеђује услове и сре- 

дства за стручно оспособљавање и професионално 

усавршавање службеника, посредством курсева, 

семинара и других видова едукације, у циљу 

унапређења квалитета њиховог рада и у складу са 

потребама општинске управе. 

(2) Након што Министарство управе и 

локалне самоуправе, донесе план обуке за запо- 

слене у једницима локалне самопураве, Начелник 

доноси годишњи план стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника у општинској управи 

којим се ближе уређују облици, начин, финанси- 

рање и друга питања везана за стручно оспосо- 

бљавање и професионално усавршавање службе- 

ника. 

 

3. Одмори и одсуства 

 

Члан 5. 

Дневни одмор за пуно радно вријеме у току 

радног времена износи 30 минута, а распоред 

коришћења овог одмора врши Начелник. 

 

Члан 6. 

(1) Запослени који има најмање шест мјесе- 

ци непрекидног радног стажа има право на годи- 

шњи одмор у трајању од најмање 18 радних дана. 

(2) Годишњи одмор из претходног става 

овог члана увећава се за по један дан за сваке три 

навршене године радног стажа, с тим да укупан 

годишњи одмор запосленог, не може износити 

више од 30 радних дана. 

(3) Запослени који није навршио шест 

мјесеци непрекидног радног стажа има право на 

годишњи одмор у трајању од по једног радног дана 

за сваки навршени мјесец рада. 

 

Члан 7. 

(1) Годишњи одмор се у правилу користи 

непрекидно, али се изузетно може користити у 

дијеловима, у зависности од могућности и потреба 

општинске управе, с тим што први дио годишњег 

одмора мора износити непрекидно најмање 12 

радних дана. 

(2) При распоређивању годишњег одмора 

узеће се у обзир жеља и потреба запосленог, а по 

потреби, приједлог или мишљење синдиката. 

(3) Распоред коришћења годишњих одмора 

запослених утврђује се посебним планом који 

доноси Начелник. 
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Члан 8. 

Код остваривања права на годишњи одмор 

и других права чије остваривање зависи од непре- 

кидног рада, сва одсуствовања са рада за која је 

запослени остварио накнаду плате неће се сматрати 

прекидом у раду. 

 

Члан 9. 

(1) Запослени има право на плаћено одсу- 

ство у току једне календарске године у следећим 

случајевима: 

1) склапања брака – пет радних дана, 

2) смрти члана уже породице – пет радних дана, 

3) смрти члана шире породице – два радна дана, 

4) теже болести члана уже породице – један радни  

    дан, 

5) добровољног давања крви – два радна дана, 

6) пресељења у други стан - два радна дана, 

7) рођења дјетета – пет радних дана, 

8) обиљежавања дана свог вјерског празника – два  

    радна дана, 

9) полагања стручног испита – два радна дана. 

(2) Плаћено одсуство из претходног става 

овог члана не може бити дуже од шест радних дана 

у току календарске године. 

(3) Начелник може на захтјев запосленог у 

оправданим случајевима, одобрити плаћено одсу- 

ство и дуже од шест дана у току календарске 

године. 

(4) Чланом уже породице запосленог, у 

смислу овог колективног уговора, сматрају се: 

брачни и ванбрачни супружници, њихова дјеца 

(брачна, ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца 

узета под старатељство, мајка, отац, очух и маћеха, 

а чланом шире породице: брат, сестра, дјед, баба, 

родитељи супружника, дјеца браће или сестара 

запосленог и његовог брачног или ванбрачног 

супружника. 

 

Члан 10. 

(1) Запослени има право на неплаћено 

одсуство ради: 

1) обављања неодложних личних и породи- 

чних послова, које је дужан образложити у свом 

захтјеву, 

2) припремања и полагања испита на факу- 

лтету, другој образовној, научнообразовној или 

научноистраживачкој установи, 

3) посјете члану уже породице који живи у 

иностранству, 

4) стручног или научног усавршавања у 

иностранству, 

5) његе тешко обољелог члана уже поро- 

дице. 

(2) Неплаћено одсуство може износити до 

три мјесеца, осим у случајевима стручног и научног 

усавршавања у иностранству, које може трајати до 

једне године. 

(3) Трошкове пензијског и инвалидског 

осигурања сноси корисник неплаћеног одсуства. 

(4) За вријеме неплаћеног одсуства права и 

обавезе запосленог по основу рада мирују. 

 

4. Заштита на раду 

 

Члан 11. 

(1) Послодавац је дужан да обезбеди све 

потребне мјере заштите на раду којима се штити 

физичко и психичко здравље запослених за вријеме 

рада. 

(2) Запослени је дужан да се при раду 

користи одговарајућим средствима заштите на раду 

и да тим средствима као и средствима рада рукује у 

складу са њиховом намјеном и особинама. 

(3) Начин, поступак, средства и мјере за 

остваривање заштите на раду, Начелник уређује по- 

себним општим актом са којим ће сваки запослени 

бити упознат на прикладан начин. 

 

Члан 12. 

Послодавац је дужан да све запослене коле- 

ктивно осигура од несреће на послу код одгова- 

рајуће организације за осигурање. 

 

5.  Одговорност запослених 

 

Члан 13. 

Запослени одговара за законитост, стру- 

чност и дјелотворност свог рада. 

 

Члан 14. 

(1) Због неизвршавања задатака и послова 

утврђених законом и другим прописима, запослени 

одговарају дисциплински и материјално. 

(2) Кривична, односно прекршајна одгово- 

рност не искључују дисциплинску одговорност за 

исто дјело које је било предмет кривичног, односно 

прекршајног поступка, без обзира на то да ли је 

запослени ослобођен кривичне, односно прекрша- 

јне одговорности. 

(3) Запослени су дисциплински одговорни 

за теже и лакше повреде радних дужности. 

 

Члан 15. 

(1) Теже повреде радних дужности су: 

1) неизвршавање, несавјесно, односно 

неблаговремено извршавање радних дужности или 

налога непосредног руководиоца, 

2) изражавање или заступање политичких 

опредјељења у извршавању задатака и послова у 

општинској управи, 

3) недостојно, увредљиво или на други 

начин непримјерено понашање према  претпоста- 

вљеном, другим запосленима, грађанима, правним и 

физичким лицима и странкама у поступку пред 

органом јединице локалне самоуправе, 

4) одбијање давања података или давање 

нетачних података органима управе, правним и 

физичким лицима, ако је давање података пропи- 

сано законом или прописом донесеним на основу 

закона, 

5) злоупотреба службеног положаја или 

прекорачење овлашћења, 

6) употреба невјеродостојне исправе ради 

остваривања права из радног односа, 
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7) неовлашћено располагање материјалним 

средствима, 

8) радње које ометају грађане, правна лица 

и странке у остваривању њихових права и интереса, 

9) одбијање извршавања послова радног 

мјеста на које је запослени распоређен или одби- 

јање налога руководиоца, 

10) одбијање похађања обавезног стручног 

усавршавања, 

11) неоправдано изостајање са посла пет 

радних дана у току шест мјесеци или неоправдано 

изостајање са посла три радна дана узастопно, 

12) долазак на рад у пијаном стању или под 

утицајем опојних дрога или уживање алкохола или 

других опојних средстава која смањују радну 

способност у току радног времена, 

13) насиље по основу било којег вида 

дискриминације (старосне доби, пола, инвали- 

дности, националног и етничког поријекла, језика, 

вјероисповијести и слично), 

14) примање или захтијевање поклона или 

других користи, односно погодности у вези са 

обављањем радне дужности и 

15) злоупотреба права коришћења боло- 

вања. 

(2) Лакше повреде радних дужности су: 

1) учестало кашњење, неоправдано одсу- 

ствовање у току радног времена или ранији одлазак 

са радног мјеста, 

2) несавјесно чување службених списа или 

података и 

3) неоправдан изостанак са посла један дан. 

 

Члан 16. 

(1) За теже повреде радних дужности, а 

након спроведеног дисциплинског поступка, 

запосленом се може изрећи дисциплинска мјера: 

1) новчана казна од 20% до 30% плате за 

пуно радно вријеме, исплаћене за мјесец у коме је 

казна изречена, а у трајању од мјесец дана до шест 

мјесеци, 

2) премјештај на радно мјесто ниже кате- 

горије и звања у оквиру исте стручне спреме и 

3) престанак радног односа. 

(2) За лакше повреде радних дужности, а 

након спроведеног дисциплинског поступка, запо- 

сленом се може изрећи дисциплинска мјера: 

1) опомена у писаној форми и 

2) новчана казна у износу до 20% плате за 

пуно радно вријеме, исплаћене за мјесец у коме је 

казна изречена, а у трајању од једног до три 

мјесеца. 

 

Члан 17. 

(1) Дисциплински поступак против запо- 

сленог води дисциплинска комисија коју именује 

Начелник из реда службеника, а комисија броји од 

три до пет чланова, с тим што начелник општине и 

начелници одјељења не могу бити чланови 

комисије. 

(2) Одлуку о дисциплинској одговорности 

доноси начелник општине. 

(3) Ближе одредбе о покретању, вођењу, 

застарјелости поступка за утврђивање повреде 

радних обавеза и друга питања од значаја за 

заштиту радне дисциплине уређују се у складу са 

правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности. 

 

Члан 18. 

(1) Запослени је одговоран за штету коју је 

проузроковао на раду или у вези са радом, ако је ту 

штету учинио намјерно или из крајње непажње. 

(2) Запослени се ослобађа од одговорности 

за штету коју је проузроковао извршењем налога 

претпостављеног ако је претпостављеном саопштио 

да извршење налога може да проузрокује штету. 

(3) Постојање штете, њену висину, 

околности под којима је настала, учиниоца штете и 

начин њене накнаде утврђује посебна комисија коју 

именује Начелник, у складу са правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности. 

 

6. Права у случају престанка радног односа 

 

Члан 19. 

У случају престанка радног односа 

запослених у складу са Законом o локалној 

самоуправи, Законом о раду и колективним 

уговором, запослени има право на отказни рок који 

зависи од дужине радног стажа запосленог и 

утврђује се за: 

1. радни стаж од двије до 10 година - 30 дана, 

2. радни стаж од 10 до 20 година - 45 дана, 

3. радни стаж од 20 до 30 година - 75 дана, 

4. радни стаж преко 30 година - 90 дана. 

 

Члан 20. 

Запосленом за вријеме отказног рока 

припада накнада плате у висини од 100% плате 

остварене у мјесецу прије почетка отказног рока и 

има друга права и обавезе утврђена важећим 

законским и подзаконским прописима. 

 

III - ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ И ОСТАЛА  

        ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

1. Плате 

Члан 21. 

(1) Основна плата запосленог за пуно радно 

вријеме утврђује се тако што се цијена рада, као 

израз вриједности за најједноставнији рад, помножи 

одговарајућим коефицијентом који је утврђен овим 

Колективним уговором и креће се у распону од 2,50 

до 13,00. 

(2) Саставни дио основне плате је увећање 

по основу укупног радног стажа запосленог које 

износи 0,5%  за сваку навршену годину радног 

стажа. 

 

Члан 22. 

(1) Цијену рада, као израз вриједности за 

најједноставнији рад и основ за обрачун плате 

утврђују потписници овог Колективног уговора
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путем посебног споразума, с тим да се она мора 

усклађивати и кретати у оквиру планираних 

средстава у буџету општине Прњавор. 

(2) Цијена рада из претходног става овог 

члана не може бити нижа од цијене рада утврђене у 

складу са Општим односно Посебним колективним 

уговором. 

 

Члан 23. 

(1) Разврставање послова по сложености 

(стручној спреми) прописаној за радна мјеста, врши 

се према јединственој номенклатури занимања. 

(2) Висина коефицијента за обрачун плата 

запослених у општинској управи утврђује се у 

зависности од стручне спреме прописане за радна 

мјеста, сложености послова, времена проведеног на 

раду и резултата рада. 

(3) Утицај критеријума из претходног става 

овог члана на висину коефицијента за обрачун 

плата запослених, дефинише се на следећи начин: 

1) стручна спрема прописана за радно 

мјесто – одређује платну групу у коју се разврста- 

вају послови, 

2) сложеност послова - утиче на висину 

коефицијента тако што се сагледава разноврсност и 

сложеност знања и вјештина потребних за изврша- 

вање послова, примјена прописа, интерна и 

екстерна комуникација, управљање ресурсима, 

сложеност и међусобна повезаност појединих 

послова и задатака радног мјеста, почев од 

једноставних до најсложенијих. 

3) вријеме проведено на/у раду - утиче с 

обзиром на квалитет коришћења радног времена и 

предвиђени обим послова, 

4) резултати рада - утиче с обзиром на 

значај резултата/производа рада запосленог који се 

очекује, који је видљив и чији се значај и квалитет 

може провјерити, укључујући његов утицај на 

средину, успостављање или мијењање односа међу 

различитим субјектима односно утицај на стање у 

јавној или другој дјелатности, имајући у виду радну 

околину, бројност корисника као и величину и 

значај општине. 

 

Члан 24. 

Висина коефицијента за обрачун плата 

запослених, у складу са критеријумима из члана 23. 

овог Колективног уговора, утврђује се на следећи 

начин: 

1) Прва платна група: 

 1. Помоћни радник – чистачица.............2,50; 

2) Друга платна група: 

 1. Помоћни радник – достављач............4,00; 

3) Трећа платна група 

 1. Стручни сарадник (Средња стручна 

спрема) и технички радници................................4,50, 

2. Администратор система.....................5,80, 

3. Стручни сарадник за администрирање 

web странице и надзор над информационим 

системом.................................................................4,90, 

4. Стручни сарадник за обрачун плата и 

накнада, благајну и плаћање ................................5,80, 

   5. Стручни сарадник за геодетске 

послове....................................................................5,40, 

  6. Радник за кориштење и одржавање 

службених моторних возила ................................5,50, 

  7. Стручни сарадник за послове скупшти- 

не општине и Стручне службе скупштине општине 

.................................................................................5,80, 

  8. Административно – технички радник и 

возач моторних возила..........................................5,00, 

              9. Секретарица начелника општине.......5,80; 

4) Четврта платна група 

 1. Технички радник – ВКВ.....................4,70; 

5) Пета платна група 

 1. Виши стручни сарадник – ВШС или први 

циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова.....5,50; 

6) Шеста платна група 

1. Замјеник старјешине ТВЈ-ВШС или први 

циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова.... 6,67; 

2. Комунални полицајац – ВШС или први 

циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова.....6,67; 

3. Старјешина ТВЈ - ВШС или први циклус 

студија са најмање 180 ЕЦТС бодова..................6,95; 

4. Шеф рачуноводства - ВШС или први 

циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова.....9,63, 

5. Виши стручни сарадник за изградњу 

инфраструктурних објеката..................................6,90; 

7) Седма платна група 

 1. Самостални стручни сарадник – ВСС или 

први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова 

.................................................................................7,00; 

2. Замјеник старјешине ТВЈ - ВСС или први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова.....7,00, 

3. Самостални стручни сарадник за трезор 

и извршење буџета................................................7,70; 

8) Осма платна група 

 1. Инспектори и комунални полицајац – 

ВСС или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова.....................................................................7,25; 

2. Интерни ревизор..................................9,63; 

9) Девета платна група 

 1. Шеф протокола – ВСС или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова..................8,42; 

10) Десета платна група 

1. Шеф одсјека унутар унутрашње 

организационе јединице - ВСС или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова..................9,63, 

2. Старјешина ТВЈ – ВСС или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова..................9,63, 

3. Шеф рачуноводства - ВСС или први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова.....9,63, 

4. Шеф Одсјека за цивилну заштиту...10,73; 

11) Једанаеста платна група 

 1. Начелник одјељења, начелник службе, 

секретар скупштине,  стручни савјетник – ВСС или 

први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова...................................................................12,40, 

2. Савјетник начелника – ВШС или ВСС, 

или први циклус студија са најмање 240 или 180 

ЕЦТС бодова........................................................12,40, 

           3. Начелник Одјељења за финансије, наче- 

лник Одјељења за стамбено - комуналне послове и 

инвестиције и шеф Кабинета начелника ..........13,00. 
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Члан 25. 

(1) Плата приправника и запослених који 

немају положен стручни или други одговарајући 

испит који су по закону дужни положити умањује 

се за 20%. 

(2) Основна плата приправника утврђује се 

према коефицијенту платне групе предвиђеном за 

стручну спрему у којој приправник обавља припра- 

внички стаж. 

 

Члан 26. 

(1) Основна плата запослених увећава се по 

основу: 

1) обављања високосложених, најсложени- 

јих и изузетно значајних послова максимално до 

30%, 

2) обављања послова под посебно отежа- 

ним условима рада максимално до 20%, 

3) посебних резултата у раду максимално 

до 15%. 

(2) Увећање плате запосленим по основама 

из претходног става овог члана уређује се правилни- 

ком који доноси Начелник. 

 

Члан 27. 

(1) Основна плата запослених увећава се: 

1) по основу рада ноћу - 35%, 

2) по основу прековременог рада - 35%, 

3) за рад у дане државних празника и друге 

дане у које се по закону не ради - 50%. 

(2) Ако се прековремени рад обавља ноћу, 

увећање се врши по оба основа из тачака 1) и 2) 

претходног става овог члана. 

 

Члан 28. 

(1) Обрачун плата запосленим врши се за 

сваки календарски мјесец дана рада. 

(2) Одјељење општинске управе надлежно 

за обрачун и исплату плата, у име Послодавца, 

дужно је да сваком запосленом уручи писмени 

обрачун приликом сваке исплате. 

(3) Обрачун и појединачна исплата плате 

нису јавне. 

 

Члан 29. 

У случају када је износ основне плате 

запосленог, обрачунате у складу са овим Коле- 

ктивним уговором, мањи од најниже плате у 

Републици Српској, запосленом се исплаћује 

најнижа плата у складу са законом и подзаконским 

актима. 

 

2. Накнаде плате 

 

Члан 30. 

(1) За вријеме коришћења годишњег одмо- 

ра, државног празника и плаћеног одсуства 

запосленом припада накнада плате у висини од 

100%. 

(2) Накнада плате за вријеме привремене 

неспособности за рад умањује се за 10 % од плате 

коју би запослени остварио да је био на раду, осим 

у случајевима када је законом прописана накнада 

плате у пуном износу. 

 

3. Остала примања запослених 

 

Члан 31. 

(1) Послодавац запосленим на терет матери- 

јалних трошкова исплаћује: 

1) дневницу за службено путовање у Репу- 

блици Српској, у Федерацији Босне и Херцеговине 

и у иностранству - у висини која је одређена Уре- 

дбом о накнадама за службена путовања у земљи и 

иностранству за запослене у јавном сектору Репу- 

блике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 73/10), 

2) накнаду трошкова превоза код доласка и 

повратка са послова - у висини пуне цијене 

повратне карте у јавном саобраћају, 

3) трошкове једног топлог оброка за ври- 

јеме једног радног дана, као и у случају обављања 

прековременог рада дужег од три часа дневно у 

висини од 0,75 % просјечне нето плате у Републици 

Српској за претходну годину, сразмјерно броју дана 

проведених у редовном радном времену, односно 

прековременом раду, 

4)  регрес за коришћење годишњег одмора 

– у висини од три најниже утврђене плате у 

Републици Српској, 

5) отпремнину приликом одласка запосле- 

ног у пензију – у висини три просјечне нето плате 

запосленог обрачунате у складу са колективним 

уговором, 

6) накнаду трошкова за коришћење сопстве- 

ног аутомобила код обављања службеног посла по 

налогу начелника - у висини од 20% цијене горива 

по једном литру за сваки пређени километар, 

7) средста за обезбјеђење зимнице и огрева 

– у висини три најниже плате у Републици Српској, 

за свако давање. 

 (2) Запослени који не оствари право на 

пуни годишњи одмор има право на регрес, у висини 

сразмјерној дужини годишњег одмора на који је 

остварио право. 

 

Члан 32. 

(1) Запосленом или његовој породици 

исплаћује се новчана помоћ у сљедећим случа- 

јевима: 

1) смрти запосленог - у висини од три про- 

сјечне плате у Републици Српској, према после- 

дњем објављеном податку прије исплате, 

2) смрти члана уже породице, и то: брачног 

и ванбрачног супружника, дјеце (брачне, ванбрачне 

или усвојене), пасторчади, дјеце узете под старате- 

љство и друге дјеце без родитеља узете на издр- 

жавање - у висини од двије просјечне плате у 

Републици Српској, према последњем објављеном 

податку прије исплате, 

3) тешке инвалидности запосленог - у 

висини од двије просјечне плате у Републици 

Српској, према последњем објављеном податку 

прије исплате, 
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4) дуготрајне болести или повреде запо- 

сленог - у висини од двије просјечне плате у 

Републици Српској, према последњем објављеном 

податку прије исплате, 

5) елементарних непогода или пожара у 

стану запосленог - у висини двије најниже плате у 

Републици Српској. 

(2) Дуготрајним болестима у смислу овог 

Колективног уговора сматрају се болести за које се 

не плаћа партиципација (лично учешће у трошко- 

вима здравствене заштите), према међународној 

квалификацији болести шифри дијагнозе. 

(3) За остваривање права на новчану помоћ 

из става 1. овог члана морају бити испуњени 

сљедећи услови: 

1) да је смрт запосленог, смрт члана уже 

породице, тешке инвалидности запосленог, дуго- 

трајна болест или повреда те елементарна непогода 

или пожара у стану запосленог настала у тренутку 

када је запослени био у радном односу у општи- 

нској управи, 

2) да је захтјев за новчану помоћ достављен 

Послодавцу у року од мјесец дана од смрти 

запосленог, смрти члана уже породице, тешке 

инвалидности запосленог, дуготрајне болести или 

повреде запосленог, те елементарне непогоде или 

пожара у стану запосленог, 

3) документација, којом се доказује смрт 

запосленог, смрт члана уже породице, тешке инва- 

лидности запосленог, дуготрајна болест или повре- 

да запосленог, те елементарна непогода или пожар 

у стану запосленог, не смије бити старија од 6 

мјесеци, 

4) да запослени по истом основу није до са- 

да остварио право на новчану помоћ код Послодавца, 

5) да ниједан члан уже породице који је 

запослен код Послодавца није остварио право на 

новчану помоћ по истом основу. 

 

Члан 33. 

Запосленом коме престаје радни однос у 

општинској управи исплаћује се отпремнина у 

складу са законом и подзаконским актима. 

 

IV УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

 

Члан 34. 

Послодавац је дужан да синдикату омогући 

дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, 

статутом, програмом и међународним конвенцијама 

о раду, и то:  

1) да покреће иницијативе, подноси захтјев 

и приједлоге и да заузима ставове од значаја за мате- 

ријални, економски и социјални положај запосле- 

них,  

2) да се мишљење и приједлози синдиката 

размотре прије доношења aката од значаја за мате- 

ријални, економски и социјални положај запосле- 

них и да се у односу на њих опредијели.  

 

Члан 35. 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове 

за његово дјеловање: 

- коришћење одговарајуће просторије те 

потребне финансијско-рачуноводствене и админи- 

стративно- техничке услуге. 

 

Члан 36. 

(1) Синдикалног представника, због његове 

синдикалне активности, ако дјелује у складу са ва- 

жећим законима, колективним уговорима и општим 

актима,  није могуће без сагласности надлежног 

органа синдиката, распоредити на друго радно 

мјесто, нити упутити на рад код другог послодавца. 

Због синдикалног дјеловања Начелник не може 

синдикалном представнику, без сагласности надле- 

жног органа синдиката којем припада, смањити 

плату, нити због синдикалног дјеловања непо- 

средни руководилац покренути против њега 

дисциплински поступак, нити га на други начин 

довести у неугодан или подређен положај.  

(2) Право из претходног става овог члана 

траје за вријеме обављања функције и годину дана 

након истека функције. 

(3) Синдикални представници у смислу 

овог члана су и функционери синдиката на вишим 

нивоима који своју функцију обављају волонтерски, 

а запослени су код послодавца. 

 

Члан 37. 

(1) Представницима синдиката мора се 

омогућити одсуствовање са посла ради присуство- 

вања синдикалним састанцима, конференцијама, 

сједницама и конгресима и ради оспособљавања на 

курсевима и семинарима. 

(2) Представницима синдиката обезбјеђује 

се приступ свим радним мјестима у општинској 

управи када је то потребно за обављање њихове 

функције. 

(3) У случају потребе убирања средстава 

солидарности представници запослених које синди- 

кат за то овласти имају право да ове активности 

обављају у одговарајућим просторијама општинске 

управе. 

(4) Представницима синдиката дозвољено 

је да истичу обавјештења синдиката у просторијама 

општинске управе, на мјестима која су приступачна 

запосленим. 

(5) Представницима синдиката дозвољава 

се да користе најмање два часа мјесечно у току 

радног времена за састанке у организацији или 

установи и два часа мјесечно за остале синдикалне 

активности. 

(6) Послодавац је дужан да представни- 

цима синдиката дозволи да запосленим достављају 

информације, билтене, публикације, летке и друга 

документа синдиката. 

 

Члан 38. 

(1) Послодавац је дужан обезбиједити сло- 

бодан приступ вањским синдикалним представни- 

цима у организацији синдиката организовану код 

њега, с тим да те активности и посјете буду раније 

најављене. 

(2) Активности синдиката врше се тако да 

не иду на штету редовног функционисања општи-
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нске управе. 

 

Члан 39. 

Послодавац, путем надлежне организа- 

ционе јединице општинске управе, обезбјеђује 

обрачун и уплату синдикалне чланарине, обуставља- 

њем износа чланарине из плата запослених - 

чланова синдиката приликом сваке исплате плата, 

уз писмену сагласност запосленог односно синдика- 

лну приступницу и према одлуци надлежног органа 

синдиката. 

 

V ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 40. 

(1) Начелник, путем надлежних организа- 

ционих јединица, обезбеђује информисање запосле- 

них у општинској управи о правима, дужностима и 

одговорностима, а посебно из Закона о раду, Закона 

о локалној самоуправи и колективних уговора, о 

платама, условима рада, начину заштите права 

запослених и заштити на раду. 

(2) Синдикат има право да захтијева и 

друге информације значајне за остваривање права 

запослених, осим информација које представљају 

пословну тајну. 

 

VI ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 41. 

(1) Начелник и синдикат су дужни преду- 

зети све мјере у циљу отклањања узрока који дово- 

де до штрајка. 

(2) Мјере у смислу става 1. овог члана 

обухватају преговарање, договарање, усаглаша- 

вање, ангажовање посредника, арбитраже и друге 

методе дјеловања у складу са законом. 

(3) Уколико и поред предузетих мјера до 

штрајка дође, исти се организује и води у складу са 

Законом о штрајку. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

За све што није дефинисано овим Колекти- 

вним уговором примјењиваће се одредбе одговара- 

јућих законских и подзаконских прописа. 

 

Члан 43. 

 (1) У циљу праћења, примјене и тумачења 

овог Колективног уговора и предлагања висине 

цијене рада, учесници овог Колективног уговора 

формирају Комисију, у коју улазе по три предста- 

вника уговорних страна. 

 (2) Комисија доноси закључке консензусом. 

 

Члан 44. 

Уговорне стране овај Колективни уговор 

могу споразумно измијенити на начин и по посту- 

пку по коме је закључен. 

 

 

Члан 45. 

Овај Колективни уговор сматра се закљу- 

ченим када га у истовјетном тексту потпишу 

заступници уговорних страна. 

 

Члан 46. 

Овај Колективни уговор ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се 

почев од обрачуна плате за мјесец јули 2016. године 

па до доношења новог Закона о локалној самоу- 

прави и других аката којима ће бити уређена 

питања дефинисана овим Колективним уговором. 

 

Члан 47. 

Ступањем на снагу овог Колективног угово- 

ра престаје да важи Појединачни колективни уговор 

за запослене у Општинској управи општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

2/15, 26/15, 1/16, 9/16 и 10/16). 

 
Синдикална организација  

општинских органа управе               

предсједник                             Начелник општине        

Родољуб Вукић, с.р.         др Синиша Гатарић, с.р. 

  
Број: 13/16          Број: 01/1-022-138/16 

Датум: 01.08.2016. год.         Датум: 01.08.2016. год. 
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