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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоу- 

прави („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

начелник општине Прњавор  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о  условима, начину и поступку одобравања и 

исплате новчаних средстава на име помоћи 

Заједницама за управљање зградама на територији 

општине Прњавор 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, на- 

чин и поступак одобравања, те исплата новчане 

помоћи Заједницама за управљање зградама на 

територији општине Прњавор (у даљем тексту: 

Заједнице). 
 

Члан 2. 

(1) Средства из члана 1. Правилника додје- 

љују се Заједницама на основу Предрачуна инве- 

стиционог улагања. 

(2) Заједнице које имају намјеру конкури- 

сати за додјелу средстава из члана 1. овог прави- 

лника требају испуњавати сљедеће услове: 

- да је подносилац захтјева за инвестиционо 

улагање регистрован у складу са Законом о одр- 

жавању зграда („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/11 и Правилником о упису у 

регистар Заједница зграда, са обрасцима аката за 

јединствену примјену Закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

односно да је уписан у Регистар заједница зграда (у  

даљем тексту: Регистар), који се води у Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, што 

доказује увјерењем, издатим од наведеног одјељења, 

- да доставе доказ о измиреним обавезама по 

основу утврђене комуналне накнаде свих етажних 

власника (власника станова, пословних простора и 

гаража под зградом), прилагањем увјерења од стране 

Одјељења за финансије, 

- да доставе доказ о измиреном порезу на 

непокретностима, прибављеним од Пореске управе 

Републике Српске - Организациона јединица у 

Прњавору, 

- да доставе доказ о финансијском учешћу 

Заједница у инвестиционом улагању. 
 

II - ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Члан 3. 

(1) Средства се додјељују на основу пријаве 

по Јавном позиву који објављује начелник општине 

путем Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције. 

(2) Јавни позив за расподјелу средстава из 

члана 1. овог Правилника објављује се на огласној 

табли Општине Прњавор и на званичној web стра- 

ници општине Прњавор. 

(3) Јавни позив за расподјелу средставa траје 

осам дана од дана објављивања. 

 
Члан 4. 

(1) Одабир и вредновање инвестиционог 

улагања у вези финансирања средствима из буџета 

општине Прњавор врши, на основу критеријума 

утврђених овим правилником, Комисија за одабир 

финансирања инвестиционог улагања. 

(2) Комисија има три члана, а именује је 

начелник општине. 
 

III - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 
  

Члан 5. 
 

(1) Субјекти из члана 2. овог правилника по- 

дносе пријаву Комисији на објављени јавни позив. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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(2) Пријава треба да садржи: 

- попуњен образац пријаве, 

- овјерену копију рјешења о регистрацији, 

- овјерену копију увјерења о плаћеној кому- 

налној накнади, 

- овјерену копију увјерења о плаћеном поре- 

зу на непокретности, 

- трансакцијски рачун и 

- инвестиционо улагање (предрачунска ври- 

једност радова израђена од стране овлашћених лица), 

којим Заједнице конкурише за додјелу средстава. 
 

Члан 6. 

Општина Прњавор по окончаном јавном по- 

зиву додјељује новчана средства Заједницама чије је 

финансијско учешће у Пројекту највеће, те чији 

кумулативни збир на ранг листи буде одговарао 

средствима планираним у буџету општине за те 

намјене. 
 

Члан 7. 

Комисија прегледа документацију, сачињава 

ранг листу Предрачуна инвестиционог улагања заје- 

дница и у року од три дана од дана затварања Јавног 

позива доставља начелнику општине приједлог 

расподјеле. 
 

Члан 8. 

На основу достављеног приједлога, наче- 

лник општине доноси Одлуку о начину расподјеле 

средстава са одређене буџетске позиције. 
 

IV- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана  
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 

 

 

 

не Прњавор“. 

 
Број 01/1-022-157/17                             Начелник 

Датум: 27.10.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор 

доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

 о измјени Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и системати- 

зацији радних мјеста Општинске управе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 24/15, 29/15, 31/15, 37/15, 1/16, 9/16, 25/16, 

26/16, 31/16, 1/17, 4/17, 8/17, 10/17, 18/17, 20/17 и 

21/17) у Одјељењу за општу управу, члану 31. став 

(1) тачки 2. у тексту „ЗВАЊЕ“ ријечи: „првог звања“ 

замјењују се ријечима: “трећег звања“, а у тексту 

„СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: “3 године“, замјењују 

се ријечима: “1 година“. 

  
Члан 2. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број 01/1-022-158/17                            Начелник 

Датум: 03.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


