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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 91/15), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

брoj 14/14), Скупштина општине Прњавор, на 2. 

сједници одржаној дана 15.12.2016. године, доноси   

 

О Д Л У К У  

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Прњавор у 

2017. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју Општине 

Прњавор за 2017. годину у износу од 0,05%. 

 

Члан 2. 

 Стопа пореза на непокретности из члана 1. 

ове oдлуке примјењује се на све непокретности на 

подручју општине Прњавор, укључујући и непокре- 

тности у којима се непосредно обавља производна 

дјелатност.      

                                                                   

Члан 3. 

(1) Предмет опорезивања порезом на 

непокретности су непокретности на подручју 

општине Прњавор, које нису изузете од опорези- 

вања у складу са Законом о порезу на непокре- 

тности. 

(2) Непокретност је земљиште са свим што 

је трајно спојено са њим или што је изграђено на 

површини земљишта, изнад или испод њега. 

(3) Под непокретностима у којима се непо- 

средно обавља производна дјелатност подразумије- 

вају се објекти за производњу и објекти за 

складиштење сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објављује се у „Службеном гла-  

снику општине Прњавор“, а ступа на снагу од 1.  

јануара 2017. године. 
 

Број: 01-022-162/16                          Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

486 
 

На основу члана 22. и 23. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11), а у вези са чланом 

39. став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 5. став (1) тачка г) Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/07 и 32/12), Скупштина општине 

Прњавор на 2. сједници одржаној дана 15.12.2016. 

године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

O ВРИЈЕДНОСТИ БОДА ЗА ПЛАЋАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Утврђује се вриједност бода за плаћање 

комуналне накнаде за 2017. годину у износу од 

0,004 КМ/m². 
 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању вриједности бода за 

плаћање комуналне накнаде за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

36/15). 
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 17. став 1. и став 4. Закона 

о студентском стандарду („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/08) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) Скупштина општине Прња- 

вор на сједници одржаној дана 15.12.2016. године, 

донијела је 

              

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о стипендирању ученика и 

студената 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о стипендирању ученика и 

студената („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 4/13 и 3/14)  у члану 8. став (2) мијења се и 

гласи: 

„(2) Стипендије се исплаћују мјесечно у 

десет једнаких ануитета, за сваки мјесец у години 

осим за јули и август“. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 50. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине  на  2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

Члан 1. 

         Скупштина општине Прњавор расписује Јавни 

конкурс за избор и именовање секретара Скупшти- 

не општине Прњавор на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Прњавор. 

          

Члан 2. 

         (1) Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање секретара Скупштине општине 

Прњавор, прописани су Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, Статутом 

општине Прњавор и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор. 
 

(2) Општи услови:  

- да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену способност, 

- да није осуђиван за кривично дјело на безу- 

словну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподо- 

бним за обављање послова у административној 

служби јединице локалне самоуправе, 

- да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у Републици Српској у периоду од три 

године прије дана објављивања упражњене 

позиције, 

- да се на њих не односи члан IX 1. Устава 

Босне и Херцеговине. 
 

(3) Посебни услови: 

- да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус 

студија са звањем дипломирани правник и оства- 

рених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, 

- да има најмање три године радног иску- 

ства у траженом степену образовања, односно 

звања и 

- да има положен стручни испит за рад у 

општинској управи. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке обја- 

виће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

и дневном листу „Вечерње новост“. Рок за подно- 

шење пријава је 15 дана од дана објављивања Конку- 

рса у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

Члан 4. 

(1) Скупштина општине Прњавор ће имено- 

вати Комисију за спровођење поступка по јавном 

конкурсу за избор и именовање секретара Скупшти- 

не општине која ће у складу са законом провести 

поступак по јавном конкурсу и приједлог ранг-

листе    доставити Комисији за избор и именовање 

Скупштине општине. 

 (2) Комисија за избор се састоји од пет 

чланова од којих су два члана одборници у Ску- 

пштини, два члана службеници општинске управе 

који имају одговарајућу стручну спрему и звање и 

радно искуство, а један члан са листе стручњака 

коју утврђује Скупштина. 

           

Члан 5. 

          Стручне и административно техничке послове 

за потребе Комисије за избор обављаће Стручна 

служба Скупштине општине. 
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Члан 6. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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На основу члана 53. Закона о службе- 

ницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 9. Закона о министа- 

рским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), Скупштина општине Прњавор на 2. сје- 

дници  одржаној 15.12.2016. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

јавном конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине општине   

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Прњавор (у даљем 

тексту: Комисија за избор)  у сљедећем саставу: 

1) Сања Тривалић, одборник, 

2) Бранко Декет, одборник, 

3) Драган Панчић, службеник, 

4) Ана Војводић, службеник, 

5) Вера Јелић, са листе стручњака. 

 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по  Јавном конкурсу 

за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Прњавор, што укључује контролу испуња- 

вања услова, обављање интервјуа са кандидатима и 

утврђивање ранг-листе кандидата.  

Комисија за избор ће извјештај о прове- 

деном поступку са утврђеном ранг-листом канди- 

дата за избор и именовање секретара Скупштине 

општине по Јавном конкурсу доставити Комисији 

за избор и именовање Скупштине општине на даље 

поступање. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
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На основу члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) Скупштина општине Прњавор на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова сталних радних тијела 

Скупштине општине 

 

I 

           Разрјешавају се дужности чланови сталних 

радних тијела Скупштине општине Прњавор са 

даном 30.11.2016. године, због истека мандата:  

1. Чланови Комисије за избор и именовања: 

- др Славиша Јењић, 

- Миланка Шпанић, 

- Милорад Кондић, 

- Миро Шикарац и 

- Ранко Вукајловић. 

2. Чланови Статутарно-правне комисије: 

- Славко Вујиновић, 

- др Бранко Шиканић, 

- Брано Жунић, 

- Ђорђе Бијелић и 

- Сњежана Јотановић. 

3. Чланови Комисије за привреду и финансије: 

- Вукашин Бацковић, 

- Миодраг Марјановић, 

- Сретко Маринковић, 

- Синиша Моравски и 

- Новак Божић. 

4. Чланови Комисије за друштвене дјелатности: 

- Слободанка Васић, 

- Ранко Вукајловић, 

- Раденко Maлетић, 

- Биљана Радоњић и 

- Санда Кривдић. 

5. Чланови Комисије за мјесне заједнице: 

- Милорад Кондић, 

- Горан Mарић, 

- Савко Тубак, 

- Живко Јотановић и 

- Перица Ђумић. 

6. Чланови Комисије за награде и признања: 

- Борко Лукановић, 

- Бранко Шиканић, 

- Славко Вујиновић, 

- Боре Митрић и 

- Брано Жунић. 

7. Чланови Комисије за вјерска питања: 

- Славиша Јењић, 

- Декет Бранко, 

- Душко Дринић, 

- Фикрет еф. Челенка и 

- Елизабета Благојевић. 

8. Чланови Комисије за питања младих: 

- Данко Пејаковић, 

- Раденко Малетић, 

- Миодраг Марјановић, 

- Љубиша Шикарац и 

- Дамир Васић. 

9. Чланови Одбора за људска права представке и 

притужбе: 

- Боре Митрић, 

- Богољуб Санчанин, 

- Савко Тубак, 

- Брано Жунић и 

- Милорад Кондић. 
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10. Чланови Одбора за регионалну и међународну 

сарадњу: 

- Раденко Малетић, 

- Горан Марић, 

- Бранко Декет, 

- Фрањо Ровер и 

- Миланка Новковић. 

11. Чланови Одбора једнаких могућности: 

- Слободанка Васић, 

- Миланка Шпанић, 

- Лидија Калењук, 

- Марина Гатарић и 

- Биљана Гвозден. 

12. Чланови Одбора за примјену кодекса етичког 

понашања изабраних представника: 

- Слободанка Васић, 

- Брано Жунић, 

- Славко Смиљанић, 

- Горан Васић и 

- Петар Јанковић. 

13. Чланови Одбора за борачко-инвалидску заштиту: 

- Бранко Шиканић, 

- Миро Шикарац, 

- Богољуб Санчанин, 

- Бориславко Пеулић  и 

- Недељко Пејчић. 

14. Чланови Савјета за спорт:  

- Вукашин Бацковић, 

- Божо Аулић, 

- Живко Суботић, 

- Јеленко Симић и 

- Љубиша Пезер. 

15. Чланови Савјета за културу: 

- Славиша Благојевић, 

- Драгана Јотић, 

- Славиша Дубравац, 

- Бранка Радоњић и 

- Миодраг Шуман.  
 

II 

         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-44/16                            Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

491 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Статутарно-правне комисије 
 

              1. У Статутарно-правну комисију Скупштине  

општине Прњавор изабрани су: 

1) Новка Бијелонић-Петровић, 

2) Бранко Шиканић, 

3) Борко Лукановић, 

4) Радојица Ђукић, 

5) Сњежана Јотановић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-1/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

492 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за привреду и финансије 

 

1. У Комисију за привреду и финансије 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1) Горан Земун, 

2) Миро Шикарац, 

3) Невенко Панчић, 

4) Живко Станић, 

5) Немања Васић. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45-2/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

493 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за друштвене 

дјелатности 

 

1. У Комисију за друштвене дјелатности 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1) Свјетлана Малић, 

2) Боре Митрић, 
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3) Горан Продановић, 

4) Милан Вранић, 

5) Драгана Томаш. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-3/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

494 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за мјесне заједнице 
 

1. У Комисију за мјесне заједнице Скупшти- 

не општине Прњавор изабрани су: 

1) Милорад Кондић, 

2) Горан Марић, 

3) Емсад Пушкар, 

4) Недељко Чупељић, 

5) Живко Јотановић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45-4/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

495 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за награде и признања 
 

1. У Комисију за награде и признања Ску- 

пштине општине Прњавор изабрани су: 

1) Жељко Симић, 

2) Сања Тривалић, 

3) Миро Шикарац, 

4) Бранко Декет, 

5) Велибор Тривичевић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-  

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-5/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

496 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за вјерска питања 
 

1. У Комисију за вјерска питања Скупшти- 

не општине Прњавор изабрани су: 

1) Дражен Микић, 

2) Милан Петровић, 

3) Душко Дринић, 

4) Фикрет еф. Челенка, 

5) Елизабета Благојевић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-6/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

497 
 

         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за питања младих 
 

1. У Комисију за питања младих Скупшти- 

не општине Прњавор изабрани су: 

1) Сања Тривалић, 

2) Борислав Петровић, 

3) Милан Петровић, 

4) Драгана Бијелонић, 

5) Ненад Јеличић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном донo- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-7/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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498 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за људска права, 

представке и притужбе 

 

1. У Одбор за људска права, представке и 

притужбе Скупштине општине Прњавор изабрани 

су: 

1) Александар Вуковић, 

2) Синиша Малешевић, 

3) Савко Тубак, 

4) Милорад Кондић, 

5) Емсад Пушкар. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 
 

Број: 01-111-45-8/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

499 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу 
 

1. У Одбор за регионалну и међународну 

сарадњу Скупштине општине Прњавор изабрани 

су: 

1) Дражен Микић, 

2) Славиша Јењић, 

3) Бранко Декет, 

4) Веса Вуковић, 

5) Дарија Прибић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-9/16                        Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

500 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора једнаких могућности 

 
1. У Одбор једнаких могућности Скупшти- 

не општине Прњавор изабрани су: 

1) Свјетлана Малић, 

2) Наташа Видовић, 

3) Сања Кузмановић, 

4) Марина Гатарић, 

5) Сузана Шврака. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45-10/16                      Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

501 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 38. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за примјену Кодекса 

етичког понашања изабраних представника 

 
1. У Одбор за примјену Кодекса етичког 

понашања изабраних представника Скупштине 

општине Прњавор изабрани су: 

1) Вељко Гвозденовић, 

2) Бранко Шиканић, 

3) Перса Сичановић, 

4) Душка Копустењски, 

5) Ана Војводић. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45-11/16                      Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 



16.12.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 28                          7 
 

502 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за борачко-инвалидску 

заштиту 
 

1. У Одбор за борачко-инвалидску заштиту 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1) Неђељко Живанић, 

2) Горан Марић, 

3) Савко Тубак, 

4) Бориславко Пеулић, 

5) Чедо Васић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-12/16                       Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

503 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за спорт 

 

1. У Савјет за спорт Скупштине општине 

Прњавор изабрани су: 

1) Вељко Гвозденовић, 

2) Милорад Кондић, 

3) Наташа Видовић, 

4) Живко Милијаш, 

5) Миле Шљивић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-13/16                      Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

504 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за културу 
 

1. У Савјет за културу Скупштине општине 

Прњавор изабрани су: 

1) Бранко Шиканић, 

2) Наташа Видовић, 

3) Дијана Шајиновић, 

4) Суад Кебић, 

5) Дајана Декет. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-45-14/16                     Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

505 
 

На основу члана 48. и члана 52. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и члана 198. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), Скупштина 

општине Прњавор, разматрајући нацрт Одлуке о 

усвајању буџета општине Прњавор за 2017. годину, 

на 2. сједници одржанoj дана 15.12.2016. године, 

доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Пр- 

њавор за 2017. годину суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује начелника 

Општине да у року до 15 дана проведе јавну 

расправу о нацрту Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2017. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-165/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

506 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 4/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући нацрт Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2017. годину, на 2. 

сједници одржанoj дана 15.12.2016. године, доноси 
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ЗАКЉУЧАК  
 

1. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2017. годину суштински, форма- 

лно и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-166/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

507 
  

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 4/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући нацрт Одлуке о усвајању 

измјене и допуне дијела Регулационог плана 

пословно-туристичке зоне „Вијака“ (измјена и 

допуна 1), на 2. сједници одржанoj дана 15.12.2016. 

године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Нацрт Одлуке о усвајању измјене и допуне 

дијела Регулационог плана пословно-тури- 

стичке зоне „Вијака“ (измјена и допуна 1), 

суштински, формално и правно технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-167/16                     Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

508 
  

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући нацрт Програма рада 

Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, на 2. 

сједници одржаној 15.12.2016. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2017. годину, суштински, форма- 

лно и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-168/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 

 

509 
  

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о извршењу буџета 

општине Прњавор за период 01.01. до 30.06.2016. 

године, на 2. сједници одржанoj дана 15.12.2016. 

године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о извршењу буџета општине Прња- 

вор за период  01.01. до  30.06.2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-170/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

510 
  

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о коришћењу 

средстава текуће буџетске резерве за период  01.01. 

до 30.06.2016. године, на 2. сједници одржанoj дана 

15.12.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о коришћењу средстава текуће буџе- 

тске резерве за период  01.01. до 30.06.2016. 

године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-171/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

511 
  

 

  На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општи- не Прњавор („Службени гласник општине 

Прња- вор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о извршеним 

реалокацијама за период 01.01. до 30.06.2016. го- 

дине, на 2. сједници одржанoj дана 15.12.2016. 

године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата  
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Извјештај о извршеним реалокацијама за пери-  

од 01.01. до 30.06.2016. године. 

1. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-172/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

512 
    

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Информацију о стању 

цивилне заштите општине Прњавор, на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању цивилне заштите 

општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-173/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

513 
    

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Информацију о остваривању 

права породица погинулих и несталих бораца, 

ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава 

рата у општини Прњавор, на 2. сједници одржаној 

15.12.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о остваривању права породица 

погинулих и несталих бораца, ратних војних 

инвалида, бораца и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-174/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

514                                              
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о раду КП „Парк“ а.д. 

Прњавор за 2015. годину, на 2. сједници одржаној 

15.12.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду КП „Парк“ а.д. Прњавор за 

2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-175/16                         Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

515                                                                  
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о раду КП „Парк“ 

а.д. Прњавор за 2015. годину, на 2. сједници 

одржаној 15.12.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 

директора и управе КП „Парк“ а.д. Прњавор да у 

року од седам дана Скупштини општине достави 

сљедеће: 

1) Информацију о усклађености школске спреме 

чланова Надзорног одбора КП „Парк“ а.д. 

Прњавор, са Статутом и другим важећим про- 

писима, 

2) Информацију о околностима, потреби и 

условима изнајмљивања камиона предузећа 

МГ „Минд“ за потребе КП „Парк“ а.д. Прња- 

вор, 

3) Аналитички преглед отписаних потраживања у 

висини од 496.496,00 КМ са временским 

периодом настанка истих и списком дужника 

са појединачним износима, 

4) Важећи цјеновник комуналних услуга у гра- 

дском подручју и цјеновник комуналних услу- 

га за сваку мјесну заједницу у којој се услуге 

пружају. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-175-1/16                     Предсједник  

Датум: 15.12.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

516 
На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), чланова 22. и 44.
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Закона о заштити и спасавању у ванредним ситу- 

ацијама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12), члана 41. Статута општине Прњавор 

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

и члана 6. Одлуке о формирању Општинског штаба 

за ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 6/15), начелник општине Прњавор 

доноси  

 

О Д Л У К У 

о именовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком именује се Општински штаб 

за ванредне ситуације. 

 

Члан 2. 

 

У Општински штаб за ванредне ситуације 

именују се: 

 

1. командант Штаба – Дарко Томаш, начелник 

општине; 
 

2. замјеник команданта Штаба – Жељко Симић, 

предсједник Скупштине општине; 
 

3. начелник Штаба - Зденко Тупајић, шеф Одсје- 

ка за цивилну заштиту, 
 

4. члан Штаба за осматрање, обавјештавање и 

узбуњивање, мобилизацију и материјално-

техничке послове - Јеленко Симић, стручни 

сарадник за оперативно-планске послове 

цивилне заштите и материјалних средстава у 

Одсјеку за цивилну заштиту; 
 

5. члан Штаба за оперативно-планске послове – 

Горана Милијаш, виши стручни сарадник за 

оперативно-планске послове цивилне заштите 

и материјалних средстава у Одсјеку за циви- 

лну заштиту; 
 

6.  члан Штаба за склањање и евакуацију људи и 

материјалних добара и заштиту и спасавање из 

рушевина – Далибор Прерадовић, вршилац 

дужности начелника Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције; 
 

7. члан Штаба за збрињавање угрожених и на- 

страдалих - Ђурађ Стојчић, секретар Општи- 

нске организације Црвеног крста Прњавор; 
 

8. члан Штаба за заштиту и спасавање од пожара, 

на води и под водом и удеса - Душан Слије- 

пчевић, старјешина Територијалне ватрогасне 

јединице Прњавор; 
 

9. члан Штаба за прву медицинску помоћ, хума- 

ну асанацију терена и противепидемиолошку 

заштиту - Марија др Стефањук, директор ЈЗУ 

„Дом здравља“ Прњавор; 
 

10. члан Штаба за заштиту и спасавање животиња 

и намирница животињског поријекла, радио- 

лошко-хемијско-биолошку заштиту, асанацију 

терена и заштиту животне средине – Сузана 

Шврака, вршилац дужности начелника Одјеље- 

ња за инспекцијске послове; 
 

11. члан Штаба за заштиту биља и биљних про- 

извода и асанацију терена – Мишо Вујић, 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство;  
 

12. члан Штаба за опште обавезе, друштвене дјела- 

тности, невладине организације и предузе- 

тнике – Љубиша Шикарац, вршилац дужности 

начелника Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности; 
 

13. члан Штаба за сарадњу и провођење мјера из 

надлежности полиције – Миле Тадић, кома- 

ндир Полицијске станице Прњавор,   
                         

14. члан Штаба за информисање и односе са 

јавношћу - Лидија Калењук Милијаш, Шеф 

протокола у Кабинету начелника; 
 

15. члан Штаба за финансијско пословање – 

Александар Његомировић, вршилац дужности 

начелника Одјељења за финансије. 

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању   Општинског штаба за 

ванредне ситуације број: 01/1-022-50/15 од 18.03. 

2015. године („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 10/15). 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

     

Број: 01/1-022-161/16                    Начелник,   

Датум: 15.12.2016. год.           Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске”, број 97/16), члана 41. Статута општине 

Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, 

број 14/14) Начелник општине Прњавор доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

o измјени Правилника о  платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о  платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 9/16 и 27/16) 

члана 3. мијења се и гласи: 
 

„Члан 3. 

Увећање основне плате по основу оба- 

вљања високосложених, најсложенијих и изузетно 

значајних послова, може износити до 30 %, а утвр- 

ђује се за сљедећа радна мјеста: 
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1) У Одјељењу за општу управу: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Шеф Одсјека за послове писарнице 

(шалтер сале) и мјесних канцеларија – 10 %,  

3. Администратор система – 20 %, 

4. Стручни сарадник за администрирање 

web странице и надзор над информационим систе- 

мом – 20 %; 

 

2) У Одјељењу за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности:  

1. Начелник одјељења – 20 %, 

 

3) У Одјељењу за инспекцијске послове: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Шеф Одсјека за инспекцијски надзор – 

еколошки инспектор – 10 %, 

3. Инспектор у одјељењу – 10 %, 

4. Шеф Одсјека за послове комуналне 

полиције – комунални полицајац – 10 %, 

5. Комунални полицајац – 10%, 

 

4) У Одјељењу за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Шеф Одсјека за пољопривредну произво- 

дњу, водопривреду и шумарство – 10 %, 

3. Самостални стручни сарадник за пољо- 

привредну производњу, шумарство и рурални 

развој – 10 %. 

 

5) У Одјељењу за финансије: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Шеф Одсјека за трезор – 10%, 

3. Шеф рачуноводства – 25 %, 

4. Главни књиговођа – 10 %, 

5. Стручни сарадник за обрачун плата и 

накнада, благајну и плаћање – 10 %, 

6. Стручни сарадник за послове у модулу 

обавеза – 10%,  

7. Шеф Одсјека за буџет – 10 %, 

8. Самостални стручни сарадник за фина- 

нсије и буџет – 10 %, 

7. Самостални стручни сарадник за трезор 

и извршење буџета – 10%; 

 

6) У Одјељењу за просторно уређење: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Самостални стручни сарадника за норма- 

тивне акте и управно рјешавање – 10 % 

3. Виши стручни сарадник за геодетске 

послове – 10 %, 

4. Стручни сарадник за геодетске послове – 

10 %; 

 

7) У Одјељењу за стамбено – комуналне 

по- слове и инвестиције:  

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Виши стручни сарадник за изградњу 

инфраструктурних објеката – 15 %; 

 

8) У Одјељењу за борачко – инвалидску 

заштиту: 

1. Начелник одјељења – 20 %, 

2. Стручни сарадник за административне 

послове, књиговодство и исплате – 10 %; 

 

9) У Служби за јавне набавке и заједничке 

послове: 

1. Начелник службе – 20 %, 

2. Возач моторних возила – 10 %, 

3. Радник обезбјеђења – 20 %. 

 

10) У Стручној служби скупштине општине: 

1. Секретар скупштине – 20 %, 

2. Стручни сарадник за послове скупштине 

општине и Стручне службе скупштине општине – 

10 %, 

3. Административно – технички радник и 

возач моторних возила –  20 %; 

 

11) У Кабинету начелника: 

1. Шеф Кабинета начелника – 20 %, 

2. Стручни савјетник за правна питања и 

послове правног заступања– 20 %, 

3. Шеф Одсјека за цивилну заштиту – 10 %, 

4. Шеф протокола – 10 %, 

5. Самостални стручни сарадник за имови- 

ну – 15 %, 

6. Самостални стручни сарадник за односе 

са јавношћу – 15 %, 

7. Самостални стручни сарадник за админи- 

стративне послове – 10 %, 

 

12) У Територијалној ватрогасној јединици 

Прњавор: 

1. Старјешина ТВЈ – 20 %, 

2. Референт за административно – техничке 

послове – 18 %. 

 
Члан 2. 

 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”, а примјењиваће се почев од 

обрачуна плате за мјесец јануар 2017. године. 

 

Број: 01/1-022-159/16                            Начелник,   

Датум: 13.12.2016. год.                 Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

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 број 08150026 – 

ЈУ Гимназија Прњавор у укупном износу од 

2.500,00 КМ. 
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II 

Износ од 2.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

запослених у износу од 2.500,00 КМ (буџетски 

корисник број 08150026 – ЈУ Гимназија Прња- 

вор), 

• на конто 511300 – Издаци за набавку постро- 

јења и опреме у износу од 2.500,00 КМ (буџе- 

тски корисник број 08150026 – ЈУ Гимназија 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно наведенoј  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.          

 

Број: 01/1-401-301/16                     Начелник,   

Датум: 03.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава у оквиру организационе јединице број 

00750150 – Одјељење за локални економски развој 

и дру- штвене дјелатности у укупном износу од 

2.666,07 КМ.              

 

II 

Износ од 2.666,07 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 – Помоћ основним школама у 

износу од 1.050,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Одјељење за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности), 

• са конта 415200 – Унапређење учења мањи- 

нских језика на подручју општине Прњавор у 

износу од 1.616,07 КМ (организациона једини- 

ца број 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности), 

• на конто 415200 - Средства за имплементацију  

и суфинансирање пројеката предвиђених 

Стратегијом развоја општине Прњавор за 

период 2012-2020. године у износу од 2.666,07 

КМ (организациона јединица број 00750150 – 

Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведенoј 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.           

 

Број: 01/1-401-302/16                     Начелник,   

Датум: 04.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 36/15 

и 15/16), 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 организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

10.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 10.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 513100 – Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна експропријација) у износу 

од 10.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 412900 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у 

износу од 10.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно 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.     

 

Број: 01/1-401-304/16                    Начелник,   

Датум: 07.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника број 08150027 – 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор 

у укупном износу од 6.500,00 КМ. 
 

II 

Износ од 6.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

запослених у износу од 6.500,00 КМ (буџетски 

корисник број 08150027 – ЈУ Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга у износу од 3.500,00 КМ 

(буџетски корисник број 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор), 

• на конто 511300 – Издаци за набавку постро- 

јења и опреме у износу од 3.000,00 КМ 

(буџетски корисник број 08150027 – ЈУ Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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. 
          

Број: 01/1-401-309/16                    Начелник,   

Датум: 08.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15 и 15/16), 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 организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

1.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 – Поклон пакети за дјецу ни- 

жег узраста у износу од 1.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750120 – Кабинет 

начелника), 

• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог Закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     

 
Број: 01/1-401-311/16                    Начелник,   

Датум: 09.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

523 
  

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између буџетских корисника ЈУ Центар за 

социјални рад и ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор у укупном износу од 60.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 60.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу у 

износу од 30.000,00 КМ (буџетски корисник ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор), 

• са конта 416100 – Додатак за помоћ и његу који 

се финансира из буџета РС у износу од 

30.000,00 КМ (буџетски корисник ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор), 

• на конто 411100 – Бруто плате  запослених у 

износу од 56.000,00 КМ (буџетски корисник ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор), 

• на конто 411200 – Бруто накнаде трошкова 

запослених у износу од 2.000,00 КМ (буџетски 

корисник ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор), 

• на конто 411900 – Остали непоменути расходи 

у износу од 2.000,00 КМ (буџетски корисник ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава и сагласности ЈУ 

Центар  за  социјални  рад  број  05-552101/16  од 

09.11.2016. године,  а који су саставни дио овог 

закључка. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
        

Број: 01/1-401-313/16                    Начелник,   

Датум: 10.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

524 
  

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15 и 15/16), 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 организационе јединице број 

00750140 – Одјељење за финансије у укупном 

износу од 127.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 127.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411200 – Бруто накнаде трошкова 

запослених у износу од 120.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750140 – Одјељење 

за финансије), 

• са конта 412900 – Допринос солидарности на 

терет послодавца у износу од 7.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750140 – 

Одјељење за финансије), 

• на конто 411100 – Бруто плате запослених у 

износу од 127.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750140 – Одјељење за финансије). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно 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.     

 

Број: 01/1-401-314/16                    Начелник,   

Датум: 10.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

525 
  

На основу захтјева Службе за јавне набавке 

и заједничке послове, а на основу члана 41. и 49. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“  број 14/14) и члана 10. Одлуке 

о извршењу буџета општине Прњавор за 2016. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 36/15 и 15/16), Начелник општине доноси 

следећи  

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава између организационе јединице Одјељења за 

просторно уређење и Службе за јавне набавке и 

заједничке послове у укупном износу од 1.000,00 

КМ. 
 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Израда регулационих и 

урбанистичких планова, пројеката и програма у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750160 – Одјељење за просторно 

уређење), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 1.000,00 КМ 

(организациона јединица број 0750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

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.           
 

Број: 01/1-401-32/16                     Начелник,   

Датум: 11.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

526 
  

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

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 организационе јединице број 

00750170 – Одјељење за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције у укупном износу од 1.500,00 

КМ. 
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта  511200 – Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 1.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750170 – Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције), 
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• на конто 415200 – Грантови у земљи – 

капитални грантови у износу од 1.500,00 КМ 

(организациона јединица број 00750170 – 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на 

претходно 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.           
 

Број: 01/1-401-320/16                     Начелник,   

Датум: 11.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

527 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 100,00 КМ.  

 

II 

Износ од 100,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 100,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 100,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Шушак Брани, из Прњавора, на име 

трошкова штампања књиге, према захтјеву. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

Број: 01/1-532-300/16                     Начелник,   

Датум: 03.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

528 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  
 

II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 200,00 КМ  

(организациона јединица број 00750150 – 

Oдјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, а која ће се дозначити Карате клубу 

„ИПОН“ из Прњавора, на име трошкова одласка 

чланова клуба на државно првенство БиХ. 
 

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: 01/1-434-225/16                     Начелник,   

Датум: 08.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

529 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

у износу од  175,50 КМ.  

 

II 

Износ од 175,50 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 175,50 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 - Борачка организација општи- 

не Прњавор износу од 175,50 КМ (организа- 

циона јединица број 00750180 – Oдјељење за 

борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре-

дстава на позицији 415200 – Борачка организација 

општине Прњавор – буџетска резерва, на име изми- 

рења обавеза за превоз чланова породица поги- 

нулих бораца у Лакташе на преузимање одлико- 

вања. 

 

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: 01/1-434-226/16                     Начелник,   

Датум: 11.11.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

530 
  

Разматрајући захтјев Одјељења за општу 

управу за реалокацију средстава, а на основу члана 

41.  и  49.  Статута  општине  Прњавор  („Службени  

гласник општине Прњавор“  број 14/14) и члана 10. 

Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 

2016. годину („Службени гласник општине Прња- 

вор“ број 36/15 и 15/16), 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 организационе јединице број 

00750130 – Одјељење за општу управу у укупном 

износу од 3.500,00 КМ. 
 

II 

Износ од 3.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта  412500 – Трошкови текућег одржа- 

вања објеката у мјесним заједницама у износу 

од 3.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750130 – Одјељење за општу управу), 

• на конто 412700 –Уговорене услуге ИСО ста- 

ндарди у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750130 – Одјељење за општу 

управу), 

• на конто 412900 – Трошкови вјенчања у износу 

од 3.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750130 – Одјељење за општу управу). 

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.  

          

Број: 01/1-401-325/16                     Начелник,   

Датум: 23.11.2016. год.           Дарко Томаш, с.р. 
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