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54
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1. тачка 18.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16), Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава за треће и свако сљедеће
новорођено дијете у 2017. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподјела новчаних средстава са буџетске позиције 416100 – Једнократне помоћи за треће и свако сљедеће новорођено
дијете, у износу од 20.000,00 КМ, планираних у оквиру организационе јединице 00750150 - Одјељење за
локални економски развој и друштвене дјелатности.
Члан 2.
Породице које имају пребивалиште на подручју општине Прњавор остварују право на новчана
средства за треће и свако сљедеће новорођено дијете
у 2017. години у једнократном износу од 500,00 КМ.
Члан 3.
Породице које имају право на средства из
члана 2. Одлуке подносе захтјев на прописаном
обрасцу Одјељењу за локални економски развој и
друштвене дјелатности Општинске управе општине
Прњавор.
Уз захтјев су дужни приложити доказе:
извод из матичне књиге рођених за свако дијете,
фотокопију картице текућег рачуна, фотокопију
личне карте подносиоца захтјева и овјерену кућну
листу.
Члан 4.
Одлуку о исплати новчаних средстава доно-

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

си Начелник општине у форми закључка, а на приједлог Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности.
Приликом одлучивања о висини расподјеле
средстава посебно ће се водити рачуна о тренутној
расположивости средстава у буџету општине.
Члан 5.
Захтјеви за једнократну новчану помоћ за
треће и свако сљедеће новорођено дијете који су
поднесени, а нису ријешени до 31.12.2016. године
уврстиће се у расподјелу средстава за 2017. годину.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава за треће и свако
сљедеће новорођено дијете у 2016. години („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 4/16).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-9/17
Датум: 30.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1.
тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о
извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16),
Начелник општине Прњавор д о н о с и
ОДЛУКУ
о расподјели средстава са буџетске позиције
Помоћ основним школама
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин ра-
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сподјеле средстава са буџетске позиције 487900 Помоћ основним школама, планираних буџетом
општине Прњавор за 2017. годину у оквиру организационе јединице 00750150 - Одјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности, у износу
од 8.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке дозначиће се
основним школама са подручја општине Прњавор, а
расподјела ће се вршити према броју ученика школе
утврђених на основу Годишњег програма рада за
школску 2016/2017. годину.
Члан 3.
Право на додјелу средстава из члана 1. ове
одлуке има осам основних школа чије је сједиште на
подручју општине Прњавор.
Члан 4.
Приликом одлучивања о висини средстава
која ће се дозначавати основним школама са подручја општине Прњавор посебно ће се водити рачуна о тренутној расположивости 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 задужују се Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске
позиције Помоћ основним школама („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/16).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-10/17
Датум: 30.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 41. став 1. тачка 18.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 14/14), и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16),
начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о условима и начину расподјеле средстава са
буџетске позиције - Помоћ удружењима
националних мањина у 2017. години

17.02.2017.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин
расподјеле новчаних средстава планираних Буџетом
општине Прњавор за 2017. годину са позиције
415200 – Помоћ удружењима националних мањина,
у оквиру Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 2.
Средства планирана на позицији 415200 Помоћ удружењима националних мањина за 2017.
годину износе 20.000,00 КМ.
Члан 3.
Право на додјелу средстава из члана 2.
Одлуке имају удружења националних мањина која
испуњавају сљедеће услове:
- да су регистрована код надлежног суда,
- да им је сједиште на подручју општине
Прњавор
- да своје активности удружења спроводе на
територији општине Прњавор, изузев пројеката који
се реализују са сународницима из матичних држава у
смислу остваривања регионалне сарадње.
Члан 4.
Основни критеријуми за додјелу средстава
су сљедећи:
- квалитет програмских активности удружења и резултати који се очекују,
- значај који активности имају за припаднике
националних мањина у погледу очувања њиховог
идентитета,
- да активности доприносе промовисању и
афирмацији општине Прњавор у очувању обичаја,
традиције и културе националних мањина,
- број корисника који су обухваћени активностима и
- да активности доприносе развијању сарадње и партнерства између удружења националних
мањина.
Додатне критеријуме за расподјелу средстава утврђује Савез националних мањина општине
Прњавор посебном Одлуком.
Члан 5.
Средства се одобравају Савезу националних
мањина општине Прњавор на основу писменог захтјева квартално, а који ће иста распоредити према
својим чланицама на основу договора самих чланица.
Члан 6.
Приликом одлучивања о висини средстава
која ће се дозначавати удружењима посебно ће се
водити рачуна о тренутној расположивости 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 7.
Савез националних мањина општине Прња-
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вор и удружења националних мањина којима се
дозначе средства дужна су иста намјенски користити
и оправдати рачунима.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
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тивним законским прописима најмање 3 (три) године
прије објављивања Јавног позива,
- да има сједиште на подручју општине Прњавор,
- да је доставио извјештај о утрошку средстава у претходној години, уколико је користио
буџетска средства.
II – ЈАВНИ ПОЗИВ

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о условима и начину расподјеле
средстава са буџетске позиције - Помоћ удружењима
националних мањина у 2016. години („Службени
гласник општине Прњавор“, број 04/16).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-11/17
Датум: 31.01.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. став 1. алинеја 18.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 97/16), члана 41. став 1.
тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о
извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16),
Начелник општине Прњавор д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима из области културе
и осталим удружењима
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о критеријумима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима (у даљем тексту:
Правилник), утврђују се критеријуми, начин и
поступак расподјеле буџетских 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.
(1) Средства из члана 1. Правилника додјељују се удружењима на основу пројеката/програма
који се спроводе у интересу и на подручју општине
Прњавор.
(2) Удружења која имају намјеру конкурисати за додјелу средстава из члана 1. требају испуњавати сљедеће услове:
- да је носилац пројекта/програма, односно
подносилац захтјева регистрован у складу са пози-

Члан 3.
(1) Средства се додјељују на основу пријаве
по Јавном позиву који објављује Начелник општине
путем Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
(2) Јавни позив за расподјелу средстава из
члана 1. Правилника објављује се на огласној табли
Општине и званичној web страници Општине Прњавор.
(3) Јавни позив за расподјелу средстава траје
8 дана од дана објављивања.
Члан 4.
(1) Одабир и вредновање пројеката/програма
за финансирање средствима буџета општине Прњавор врши, на основу критеријума утврђених овим
правилником, Комисија за одабир пројеката/програма удружења из области културе и осталих удружења (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисија има три члана, а именује је
Начелник општине.
(3) Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Одјељење за
локални економски развој и друштвене дјелатности.
III – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Члан 5.
(1) Субјекти из члана 2. Правилника подносе
пријаву Комисији на објављени Јавни позив.
(2) Пријава треба садржавати:
- попуњен пријавни образац,
- овјерену копију рјешења о регистрацији,
- овјерену копију увјерења о пореској регистрацији,
- трансакцијски рачун,
- програм/пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава,
(3) Удружење може тражити укупан износ
вриједности пројекта/програма или дио недостајућих
средстава, а што се обавезно наводи у захтјеву.
(4) Уколико је подносилац захтјева користио
буџетска средства у претходној години, а није доставио извјештај из члана 2. Правилника, не може учествовати у расподјели средстава за текућу годину.
Члан 6.
Образац пријаве садржи:
- назив програма/пројекта,
- пун назив удружења,
- облик, број, датум и мјесто регистрације,
- број трансакцијског рачуна,
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- име и презиме одговорне особе за провођење програм/пројекта, телефон и е-адреса,
- област на коју се односи програм/пројекат,
- износ средстава потребних за провођење
програма/пројекта у цјелини и удио који се тражи из
Буџета општине и
- остало (додатне информације о програму/
пројекту, партнерима и будућим активностима).
Члан 7.
Пријаве с потребном документацијом подносе се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности, с назнаком “Комисији за одабир
пројеката/програма удружења из области културе и
осталих удружења”, поштом на адресу Ул. Карађорђева 2, општина Прњавор, или путем Шалтер сале
Општинске управе општине Прњавор.
IV - КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ РАСПОДЈЕЛЕ
Члан 8.
Сва расположива финансијска средства за
финансирање удружења из области културе и осталих удружења, дијеле се у омјеру:
а) удружења из области културе..............50%,
б) остала удружења ..................................50%.
Члан 9.
Начелник општине врши одабир програма/
пројекта на основу приједлога Комисије из члана 4.
Правилника који је сачињен у складу са сљедећим
критеријумима:
а) Посебни критеријуми
1. Начин финансирања програма/пројекта
2. Промоција општине, ентитета, државе
3. Традиционалност програма/пројекта
4. Допринос развоју културе на подручју
општине
5. Број младих укључених у област културно-умјетничког аматеризма
6. Унапређење и развој културне баштине
7. Социјална инклузија
8. Његовање традиције Одбрамбено-отаџбинског рата.
б) Позитивни критеријуми
- да се програм/пројекат односи на све категорије грађана општине Прњавор и да ће се провести
на њеном подручју,
- да је јасно дефинисана циљна група и да
обухвата већи број корисника услуга,
- да су очекивани резултати мјерљиви, реални и оствариви,
- да ангажује или има као циљну групу особе
с инвалидитетом, социјално угрожене групе итд. и
- да је буџет реалан и у складу са активностима.
в) Елиминаторни критеријуми
- пријава није достављена у назначеном року;
- недостају формални услови за кандидовање
програма/пројекта (непотпуна или нетачна документација);
- да програм/пројекат не ангажује квалитетно особље, чланство или волонтере за његово про-
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вођење;
- већина активности се проводи изван подручја општине Прњавор;
- образац пријаве није попуњен у потпуности;
- недостају кључне информације о програму/пројекту.
Члан 10.
(1) Комисија разматра пријаве, сачињава
записник о бодовању програма/пројекта и у року од
3 дана од дана затварања Јавног позива доставља
начелнику општине приједлог расподјеле.
(2) За оцјену програма/пројекта користи се
скала од један (1) до пет (5) бодова за сваки од
критеријума.
(3) Кoмисија додјељује бодове за сваки од
посебних и позитивних критеријума појединачно.
(4) Коначан број бодова за сваки програм/
пројекат добије се сабирањем бодова остварених на
основу посебних и позитивних критеријума.
Члан 11.
На основу достављеног приједлога, начелник општине доноси Одлуку о начину расподјеле
средстава са буџетске позиције – Помоћ удружењима
из области културе и осталим удужењима у оквиру
организационе јединице 00750150 – Одјељење за
локални економски развој и друштвене дјелатности.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима из
области културе и осталим удружењима („Службени
гласник општине Прњавор“, број 15/16).
Члан 13.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Прњавор”.
Број: 01/1-022-19/17
Датум: 06.02.2017. године

Начелник
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
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији буџетских средстава
I
Одобрава се реалокација буџетских средстава у оквиру буџетског корисника број 08150026 - ЈУ
Гимназија Прњавор у укупном износу од 300,00 КМ.
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II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на следећи начин:
• са конта 412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја у износу од 300,00 КМ (буџетски корисник број 08150026 – ЈУ Гимназија Прњавор),
• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од 300,00 КМ (буџетски 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: 01/1-401-349-3/16
Датум: 30.12.2016. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 46. Одлуке о мјесним
заједницама на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, број 20/13 и 17/14)
и тачке 10. Упутства о организовању и спровођењу
избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, број 122/12 и
31/13), те члана 14, 15. и 16. Упутства о додјели и
престанку мандата („Службени гласник БиХ“ 37/14)
Општинска изборна комисија Прњавор, на сједници
одржаној дана 26.01.2017. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
о престанку мандата и додјели мандата следећем
кандидату са листе кандидата
1. ГОЈКУ ПЕЗЕРУ из Горњих Гаљиповаца,
члану Савјета мјесне заједнице Доњи Гаљиповци,
изабраном на изборима одржаним 01.09.2013. године, као кандидат са листе Српске демократске странке, утврђује се престанак мандата са даном
15.10.2016. године, као даном смрти.
2. Упражњени мандат из тачке 1. изреке ове
Одлуке додијељује се СЛАВОЉУБУ ГЛИГОРИЋУ
из Горњих Гаљиповаца, кандидату са листе Савеза
независних социјалдемократа, као следећем кандидату са листе кандидата за избор чланова Савјета
мјесне заједнице Доњи Гаљиповци који је добио
највећи број гласова на изборима.
Славољубу Глигорићу мандат почиње тећи
наредног дана од дана потписивања изјаве.
Образложење
Гојко Пезер из Горњих Гаљиповаца, члан
Савјета мјесне заједнице Доњи Гаљиповци, изабран
на изборима одржаним 01.09.2013. године као кандидат са листе Српске демократске странке, умро је
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дана 15.10.2016. године, а што је утврђено увидом у
Извод из матичне књиге умрлих број 02-202-43/17
који је издат од стране матичара Шајиновић Слободанке дана 25.01.2017. године.
Имајући у виду чињеницу да је чланом 42.
став 1. тачка е) Одлуке о мјесним заједницама на
подручју општине Прњавор прописано да мандат
предсједника и чланова савјета мјесне заједнице
престаје и смрћу, то је одлучено као у тачки 1. изреке
ове Одлуке.
Додјела упражњеног мандата извршена је на
основу члана 46. Одлуке о мјесним заједницама на
подручју општине Прњавор, па је мандат додјељен
Славољубу Глигорићу, из Горњих Гаљиповаца,
кандидату са листе Савеза независних социјалдемократа као следећем кандидату са листе кандидата за
избор чланова Савјета мјесне заједнице Доњи
Гаљиповци, који је добио највећи број гласова на
изборима, а што је утврђено увидом у Одлуку о
потврђивању резултата избора за чланове савјета
мјесних заједница општине Прњавор 2013. године
(„Службени Гласник општине Прњавор“, број
31/13).
У смислу одредбе члана 16. Упутства о
додјели и престанку мандата, које се сходно примјењује и на изборе за Савјете месних заједница
Славољубу Глигорићу мандат почиње тећи наредног
дана од дана потписивања изјаве о прихватању
мандата.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може
се уложити приговор Општинској изборној комисији
Прњавор у року од 48 часова од дана и часа пријема
Одлуке.
Број: 01-03-2/17
Предсједник
Датум: 26.01.2017. год. Општинске изборне комисије
Сњежана Крајишник, с.р.
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