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О Д Л У К А 
општинских признања и награда у 2017. години

поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 

                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде

                                                                     ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

Прњавор, март, 2017. 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

години 

награде и признања 

служба СО-е Прњавор 



 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/17), члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14), члана 190. и 228. став 1. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14)  и члана 20. став 1. Одлуке о установљавању и додјели општинских 

признања и награда („Службени гласник општине Прњавор“, број 40/13 и 17/14), 

Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници одржаној дана 22.03.2017. године, 

донијела је 
 

 

О Д Л У К У 

о додјели општинских признања и награда у 2017. години 

поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 
 

 

Члан 1. 

Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине Прњавор 

додјељује: 

1) МИЛАНУ ЛЕБУРИЋУ ИЗ ПРЊАВОРА, Повељу заслужног грађанина 
општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор, за посебан допринос у 

развоју општине Прњавор, постигнуте резултате у области привредних активност, за 

посебан допринос у развоју општине Прњавор, постигнуте резултате у области 

привредниох активности, несебичан, хуман допринос и пружање помоћи социјално-

угроженим категоријама друштва, РВИ, те спортским и културним манифестацијама. 

 2) ПРЕДУЗЕЋУ „ДИС ЕУРОСТАНДАРД“ Д.О.О. ПРЊАВОР, Повељу 
општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор, за постигнуте резултате на 

повећању производње, продуктивности рада, увођењу иновација и технолошко-

техничких унапређења у области производње, у примјени науке и у повећању броја 

запослених. 

 

Члан 2. 

 Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине Прњавор 

додјељује Похвале општине Прњавор: 

1) Петру Јанковићу из Прњавора, за постигнуте резултате у развоју и 

унапређењу спортског риболова на подручју општине Прњавор, 

2) Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора, за посебан допринос у 

очивању природне околине и промовисање туристичких капацитета општине Прњавор.  

3) Слободану Милијашевићу из Прњавора, за посебан допринос на пољу 

новинарства и информисања грађана.  

4) Ранку Ђурићу из Доњих Вијачана, за допринос у развоју пољопривредне 

производње, а нарочито за допринос у производњи млијека, 

5) Ранку Васићу из Околице, за изузетно постигнуте приносе у пољопривреди и 

сточарству, 

6) Јосипу Ћорићу-Кати из Долина, за постигнуте резултате у области 

привредних активности, 

7) Брани Шушку из Прњавора, за значајне резулатате у оствареном литерарном 

раду,   

8) Бориславку Пеулићу из Прњавора, за постигнуте резултате у остваривању 

права породица погинулих бораца и несталих цивила и за тражење несталих са 

подручја општине Прњавор и Републике Српске, 



9) Обраду Јанковићу из Шаринаца, за постигнуте резултате у области 

пољопривредне производње и сточарства,   

10) Дамјану Илишковићу из Прњавора, за постигнуте изузетне резултате 

ученика и студената, 

11) Марку Пезеру из Прњавора, за постигнуте изузетне резултате ученика и 

студената, 

12) Драшку Стругару из Прњавора, за постигнуте изузетне резултате ученика и 

студената.  

13) Николи Новарлићу из Прњавора, за постигнуте изузетне резултате ученика и 

студената, 

14) Руфаду Рахимићу из Лишње, за хуманитарни рад и развој инфраструктурних 

објеката на подручју МЗ Лишња, 

15) Зијади Ћуран из Коњиховаца, за несебичан и хуман рад у области здравства, 

16) Новаку Богичевићу из Прњавора, за допринос на очивању традиције 

народно-ослободилачког рата и обиљежавању историјских догађаја. 

 

Члан 3. 

(1) Уз Похвалу општине Прњавор додјељују се и новчане награде у износу од по 

300,00 КМ (тристотинеконвертибилних марака). 

(2) Признања и награде додијелиће се на свечаној сједници Скупштине општине 

Прњавор. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
 

Број: 01-022-___/17                                                               ПРЕДСЈЕДНИК   

Датум: __.03.2017. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        ______________________________ 

                  Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), члану 190. и 228. став 1. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14)  и члану 20. став 1. Одлуке о установљавању и 

додјели општинских признања и награда («Службени гласник општине Прњавор», број 

40/13 и 17/14). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 У поводу 24. марта - Дана општине Прњавор, Комисија за награде и признања 

Скупштине општине Прњавор је својим Закључак број: 01-013-2/17 од 18.01.2017. 

године, покренула поступак за додјелу Општинских награда и признања у 2017. години. 

У том смислу, на сајту општине Прњавор, огласној табли Општинске управе општине 

Прњавор и путем средстава јавног информисања, обавијестила је: Начелника општине, 

одборнике у Скупштини општине Прњавор, органе мјесних заједница, предузећа и 

установе, удружења грађана и друге организације, групе грађана и појединце, да 

поднесу иницијативе за додјелу општинских награда и признања које Скупштина 

општине Прњавор додјељује, а која су установљена Одлуком о установљавању и 

додјели општинских награда и признања („Службени гласник општине Прњавор“, број 

40/13 и 17/14). 

Након истека прописаног рока, Комисија је на својој 3. сједници одржаној  

14.03.2017. године, разматрала све поднесене иницијативе и сачинила Извјештај са 

приједлогом за додјелу општинских признања и награда у 2017. години, на основу којег  

Скупштини предлаже додношење Одлуке о додјели општинских признања и награда у 

2017. години. 

 Уз Приједлог ове одлуке као прилог, достављамо вам Извјештај Комисије за 

награде и признања. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 Финансијска средства за провођење ове одлуке обезбијеђена су у буџету 

општине Прњавор, на позицији Скупштина општине и Стручна служба Скупштине 

општине Прњавор. 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: 

Стручна служба СО-е                                                          Комисија за награде и признања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


