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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. и 88. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17), Начелник општине Прњавор
доноси
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 програма/пројеката
који се реализују у интересу и на подручју општине
Прњавор.
(2) Удружења која имају намјеру конкурисати за додјелу средстава требају испуњавати сљедеће услове:
- да је носилац програма/пројекта, односно
подносилац захтјева регистрован у складу са позитивним законским прописима најмање (1) једну годину
прије објављивања Јавног позива.
- да има сједиште на подручју општине Прњавор и
- да је доставио извјештај о утрошку сре-

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

дстава у претходној години, уколико је користио буџетска средства.
(3) Са буџетске позиције 415200 - Помоћ
удружењима из области културе и осталим удружењима неће се финансирати удружења чије је финансирање обезбијеђено са друге буџетске позиције.
II – ЈАВНИ ПОЗИВ
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 у средствима
јавног информисања, на огласним таблама општине
и званичној интернет страници општине Прњавор а
остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
(3) Јавни позив садржи све податке потребне
за потпуну информисаност учесника у смислу процедуре, те у погледу документације која се прилаже
уз образац пријаве.
Члан 4.
(1) Одабир и вредновање програма/пројеката
за финансирање средствима буџета општине Прњавор врши, на основу критеријума утврђених овим
правилником, Комисија за одабир програма/пројеката 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) Пријаве са потребном документацијом подносе се на прописаном обрасцу и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дје-
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латности, путем Шалтер сале Општинске управе
општине Прњавор.
(2) Пријава треба да садржи:
- попуњен пријавни образац,
- овјерену копију рјешења о регистрацији,
- овјерену копију увјерења о пореској регистрацији,
- жиро рачун,
- пројекат/програм којим удружење конкурише за додјелу средстава,
(3) Удружење може тражити укупан износ
вриједности програма/пројекта или дио недостајућих
средстава, а што се обавезно наводи у захтјеву.
Члан 6.
Образац пријаве садржи:
- назив програма/пројекта,
- пун назив удружења,
- облик, број, датум и мјесто регистрације,
- број жиро рачуна,
- име и презиме одговорне особе за реализацију програма/пројекта, телефон и е-mail адресу,
- 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).
IV – КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ РАСПОДЈЕЛЕ
Члан 7.
Начелник општине врши одабир програма/
пројеката на основу приједлога Комисије из члана 4.
Правилника који је сачињен у складу са сљедећим
критеријумима:
А) посебни критеријуми:
- начин финансирања програма/пројекта,
- промоција општине, Републике, државе,
- традиционалност програма/пројекта,
- допринос развоју културе на подручју
општине,
- број младих укључених у област културноумјетничког аматеризма,
- унапређење и развој културне баштине,
- социјална инклузија,
- његовање традиције Одбрамбено-отаџбинског рата.
Б) позитивни критеријуми:
- да се програм/пројекат односи на све категорије грађана општине Прњавор и да ће се реализовати на њеном подручју,
- да је јасно дефинисана циљна група и да
обухвата већи број корисника,
- да су очекивани резултати мјерљиви, реални и оствариви,
- да ангажује или има као циљну групу особе
са инвалидитетом, социјално угрожене групе итд.
- да је буџет реалан и у складу са активностима.
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В) елиминаторни критеријуми:
- пријава није достављена у назначеном року,
- недостају формални услови за кандидовање
програма/пројекта (непотпуна или нетачна документација),
- већина активности се реализује изван подручја општине Прњавор,
- пријава није достављена на начин предвиђен Јавним позивом и
- недостају кључне информације о програму/
пројекту.
Члан 8.
(1) Комисија разматра пријаве, сачињава
записник о бодовању програма/пројекта и у року од
пет 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) Комисија додјељује бодове за сваки од
посебних и позитивних критеријума појединачно.
(4) Коначан број бодова за сваки програм/
пројекат добија се сабирањем бодова остварених на
основу посебних и позитивних критеријума.
(5) Уколико Комисија приједлогом расподјеле који достави начелнику не расподијели сва
расположива средства планирана на буџетској позицији 415200 – Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима у оквиру организационе јединице 00750150 - Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, за додјелу
преосталог износа средстава расписаће се поновни
Јавни позив, у складу са овим Правилником.
Члан 9.
(1) На основу достављеног приједлога, начелник општине доноси Одлуку о расподјели средстава
удружењима из области културе и осталим удружењима, а иста се објављује у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
(2) Резултати Јавног позива објављују се на
интернет страници и огласним таблама општине Прњавор након доношења Одлуке о расподјели средстава.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
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 5/17 и 9/17).
Члан 11.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-8/18
Датум: 17.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

17.01.2018.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број
97/16), члана 240. став 4. Закона о раду („Службени
гласник Републике Српске“ број 1/16) и члана 38.
став 2. Посебног колективног уговора за запослене у
области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 20/17)
Синдикална организација општинских органа управе
општине Прњавор, са једне стране и Начелник општине Прњавор, као заступник послодавца - Општине
Прњавор, са друге стране,
закључили су
АНЕКС БР. 1
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
Члан 1.
(1) У Колективном уговору за запослене у
Општинској управи општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“ број 35/17) у члану 4.
ставу (2) тачки 6) подтачки 3. (четврта категорија
службеника) у тексту „– интерни ревизор, инспектор,
комунални полицајац“ број „8,80“ замјењује се бројем „8,90“.
(2) У истом члану ставу (2) тачки 6) подтачки 4. (пета категорија службеника) у првој алинеји у
тексту „самостални стручни сарадник првог звања“
број „9,60“ замјењује се бројем „8,80“.
(3) У истом члану ставу (2) тачки 6) подтачки 4. (пета категорија службеника) у другој алинеји
у тексту „самостални стручни сарадник другог звања“ број „9,20“ замјењује се бројем „8,70“.
Члан 2.
У осталом дијелу Колективни уговор остаје
неизмијењен.
Члан 3.
Овај Анекс колективног уговора сматра се
закљученим када га у истовјетном тексту потпишу
заступници уговорних страна.
Члан 4.
Овај Анекс колективног уговора ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

Организациона јединица
Одјељење за општу управу
Одјељење за локални економски развој
и друштвене дјелатности
Одјељење за инспекцијске послове
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Одјељење за финансије
Одјељење за просторно уређење
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције
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гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се почев од обрачуна плате за мјесец јануар 2018. године.
Број: 30-1/17
Датум: 17.01.2018. год.

Број: 01/1-022-208-1/17
Датум: 17.01.2018. год.

Синдикална организација
општинских органа управе
предсједник,
Родољуб Вукић, с.р.

Начелник општинк
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 64. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 3. Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних
мјеста у градској, односно општинској управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17)
и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 15/17), начелник
општине Прњавор доноси
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ
I
Планом запошљавања у 2018. години утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у
организационим јединицама Општинске управе
општине Прњавор и потребан број службеника и
намјештеника за пријем у радни однос на неодређено
вријеме у 2018. години.
II
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 34/17 и 35/17) систематизовано је
укупно 11 руководећих радних мјеста, 123 извршилачка радна мјеста и 31 радно мјесто намјештеника.
III
Утврђује се број систематизованих и попуњених радних мјеста службеника и намјештеника, број
упражњених радних мјеста, те потребан број службеника за пријем у радни однос у 2018. години, како слиједи:

Систематизовано
Попуњена
Упражњена
Потребан број
радних мјеста
радна мјеста радна мјеста
службеника службеника/
службеника/ службеника План 31.12.2018.
намјештеника намјештеника
30
30
10
9
1
1
21
7

18
5

3
2

3
2

11
10
16

10
8
13

1
2
3

1
2
3
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Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Кабинет начелника
Стручна служба скупштине општине
Територијална ватрогасна јединица
Јединица за интерну ревизију
Одсјек за јавне набавке, правна питања
и прописе
Одсјек за заједничке послове
Укупно
IV
Упражњена радна мјеста службеника у
Општинској управи општине Прњавор која је потребно попунити у 2018. години су: самостални стручни
сарадник (у даљем тексту: ССС) за послове скупштине и информисања у Стручној служби скупштине општине, ССС за управно-правне послове у
Одјељењу за локални економски развој и друштвене
дјелатности, урбанистичко-грађевински инспектор,
инспектор рада и комунални полицајац у Одјељењу
за инспекцијске послове, ССС за узгој и селекцију и
ССС за пољопривредну производњу, шумарство и
рурални развој у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, шеф Одсјека за трезор у
Одјељењу за финансије, ССС за урбанизам и грађевинарство и ССС за нормативна акта и управно
рјешавање у Одјељењу за просторно уређење, ССС
за стамбено-комуналне послове, ССС за послове из
области комуналних дјелатности и ССС за друмски
саобраћај у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције, руководилац Јединице за интерну
ревизију и шеф Одсјека за јавне набавке, правна
питања и прописе.
V
Запошљавање у Општинску управу ће се

17.01.2018.
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-

5
4
21
2
6

5
3
21
1
5

1
1
1

1
1
1

12
165

12
150

15

15

вршити у складу са Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, Правилником о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у градској,
односно општинској управи и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе општине Прњавор, којим
се прописују врсте и категорије радних мјеста, звања
и услови за обављање послова службеника у
јединицама локалне самоуправе и намјешетника који
се распоређују на техничке и помоћне послове.
VI
Запошљавање приправника и волонтера, а
ради стручног оспособљавања и стицања услова за
полагање стручног испита, вршиће се у складу са
расположивим средствима у Буџету општине Прњавор за 2018. годину.
VII
Овај план ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-5/18
Датум: 12.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Правилник о критеријумима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима
из области културе и осталим удружењима..................................................................1
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Aнекс бр. 1 Kолективног уговора за
запослене у Oпштинској управи општине
Pрњавор.............................................................3
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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.

