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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) и Одлуке о стипендирању
ученика и студената („Службени гласник општине
Прњавор“ број 4/13, 3/14 и 28/16), Начелник
општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о висини мјесечног износа стипендије за школску
2017/2018. годину
Члан 1.
Утврђује се мјесечни износ стипендије за
школску 2017/2018. годину како слиједи:
• ученичка стипендија .......................70,00 КМ,
• студентска стипендија ..................100,00 КМ,
• студентска стипендија за студенте који припадају породицама погинулих и несталих
бораца, породицама ратних војних инвалида
од I до VI категорије инвалидности и студенте без оба родитеља .................150,00 КМ,
• стипендија за троје студената са Косова и
Метохије .........................................100,00 КМ,
• стипендија за посебно надарену и талентовану дјецу ...........................................150,00 КМ.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-15/18
Датум: 20.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
91/16), тачке 38. Упутства о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“ број 99/17) и чланова 67. и 88. став 1.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине
доноси следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Именује се Зоран Дебељак, интерни ревизор у Јединици за интерну ревизију Општинске
управе општине Прњавор, за одговорно лице задужено за финансијско управљање и контролу.
2. Задатак именованог је да оперативно спроводи активности координације у вези са успостављањем и развојем финансијског управљања и
контроле у Општинској управи општине Прњавор, а
у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
91/16) и Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике
Српске“ број 99/17), те другим законским и подзаконским прописима који уређују предметну област.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-40/18
Датум: 02.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

51
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), члан 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
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број 15/17) и члана 4. Правилника о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 2/18),
Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одабир пројеката/програма
удружења из области културе и осталих удружења
1. У Комисију за одабир пројеката/програма
удружења из области културе и осталих удружења (у
даљем тексту: Комисија) именују се:
1) Бесима Мујанић, предсједник Комисије,
2) Ана Војводић, члан и
3) Томислав Дуртка, члан.
2. Задатак Комисије је да размотри пријаве и
изврши одабир и вредновање пројеката/програма за
финансирање средствима буџета општине Прњавор,
а на основу критеријума утврђених Правилником.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје
да важи Рјешење број: 01/1-014-90/17 од 14.03.2017.
године.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
5. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-46/18
Датум: 08.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

52
На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 15/17), начелник општине доноси
следеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Пројектног тима
1. Именује се Пројектни тим испред Општинске управе општине Прњавор, као оперативно и
координационо тијело задужено за праћење пројектних приједлога, прикупљање података за пројектне
апликације, попуњавање пројектних апликација и
аплицирање на пројектне позиве.
2. У стално тијело Пројектног тима именују
се:
- Александра Далшашо Лепир, испред Кабинета
начелника,
- Ана Војводић, испред Кабинета начелника,
- Саша Аулић, испред Кабинета начелника,
- Зорица Сувајац, испред Одјељења за просторно
уређење,
- Љубиша Шикарац, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности.

27.02.2018.

3. За повремене чланове Пројектног тима
именују се:
- Дијана Милијаш-Трипуновић, испред Одјељења
за локални економски развој и друштвене дјелатности, за област друштвених дјелатности и
праћење Стратегије развоја општине Прњавор,
- Томислав Дуртка, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област друштвених дјелатности,
- Бесима Мујанић, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област привреде,
- Данка Девић, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област привреде,
- Гордана Пејаковић, испред Одјељења за финансије, за буџет и финансије,
- Амел Кебић, испред Одјељења за инспекцијске
послове, за област инспекције,
- Крстана Кустурић, испред Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције, за стамбено-комуналне послове и грађевинске дозволе,
- Петар Игњатић, испред Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за област
пољопривреде,
- Милоранка Лазаревић, испред Одјељења за
општу управу, за област опште управе,
- Синиша Тешановић, испред Одсјека за јавне
набавке, правна питања и прописе, за област
јавних набавки,
- Жељка Тамбур, испред Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, за област борачко инвалидске и цивилне заштите,
- Бранка Шикора, испред Скупштине општине
Прњавор, за област скупштине општине.
4. Задатак сталних чланова пројектног тима
је праћење пројектних приједлога, прикупљање података за пројектне апликације, попуњавање пројектних апликација и аплицирање на пројектне позиве.
Чланови сталног пројектног тима ће се састајати
један дан у седмици, како би размијенили сазнања о
објављеним пројектним позивима, размотрили за који пројектни позив се може аплицирати, те подијелити задатке прикупљања података. Стални чланови пројектног тима су дужни да размотре и
пројектне позиве који се односе на друге институције, односно невладине организације, те да истима прослиједе информацију и помогну им у
попуњавању пројектних апликација.
5. Повремени чланови пројектног тима
долазе на састанке по потреби, тј. на основу позива
чланова сталног тијела пројектног тима. Њихово
задужење се огледа у сталном праћењу пројектних
позива из надлежности своје службе, те извршавање
задужења која су горе наведена, односно извршавање
ad hoc задатака које им додијели стално радно
тијело.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.

27.02.2018.
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7. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-53/18
Датум: 12.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

-

-
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине
доноси следеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Пројектног тима
1. Именује се Пројектни тим испред Општинске управе општине Прњавор, као оперативно и
координационо тијело задужено за праћење пројектних приједлога, прикупљање података за пројектне
апликације, попуњавање пројектних апликација и
аплицирање на пројектне позиве.
2. У стално тијело Пројектног тима именују
се:
- Александра Далшашо Лепир, испред Кабинета
начелника,
- Ана Војводић, испред Кабинета начелника,
- Саша Аулић, испред Кабинета начелника,
- Зорица Сувајац, испред Одјељења за просторно
уређење,
- Љубиша Шикарац, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности.
3. За повремене чланове Пројектног тима именују се:
- Дијана Милијаш-Трипуновић, испред Одјељења
за локални економски развој и друштвене дјелатности, за област друштвених дјелатности и праћење Стратегије развоја општине Прњавор,
- Томислав Дуртка, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област друштвених дјелатности,
- Бесима Мујанић, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област привреде,
- Данка Девић, испред Одјељења за локални
економски развој и друштвене дјелатности, за
област привреде,
- Гордана Пејаковић, испред Одјељења за финансије, за буџет и финансије,
- Амел Кебић, испред Одјељења за инспекцијске
послове, за област инспекције,
- Крстана Кустурић, испред Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције, за стамбено-комуналне послове и грађевинске дозволе,
- Петар Игњатић, испред Одјељења за пољопривреду, водопривреду и умарство, за област
пољопривреде,
- Милоранка Лазаревић, испред Одјељења за
општу управу, за област опште управе,
- Синиша Тешановић, испред Одсјека за јавне набавке, правна питања и прописе, за област
јавних набавки,
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Жељка Тамбур Ракић, испред Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, за област
борачко инвалидске и цивилне заштите,
Бранка Козаревић, испред Скупштине општине
Прњавор, за област скупштине општине.

4. Задатак сталних чланова пројектног тима
је праћење пројектних приједлога, прикупљање података за пројектне апликације, попуњавање пројектних апликација и аплицирање на пројектне позиве.
Чланови сталног пројектног тима ће се састајати
један дан у седмици, како би размијенили сазнања о
објављеним пројектним позивима, размотрили за који пројектни позив се може аплицирати, те подијелити задатке прикупљања података. Стални чланови пројектног тима су дужни да размотре и
пројектне позиве који се односе на друге институције, односно невладине организације, те да истима
прослиједе информацију и помогну им у попуњавању пројектних апликација.
5. Повремени чланови пројектног тима
долазе на састанке по потреби, тј. на основу позива
чланова сталног тијела пројектног тима. Њихово
задужење се огледа у сталном праћењу пројектних
позива из надлежности своје службе, те извршавање
задужења која су горе наведена, односно извршавање
ad hoc задатака које им додијели стално радно
тијело.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
7. Ступањем на снагу овог рјешења ставља
се ван снаге рјешење о именовању Пројектног тима
број 01/1-014-53/18 од 12.02.2018. године.
8. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-53-1/18
Датум: 16.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), и члана 6. став 1. Правилника о додјели
једнократне новчане помоћи грађанима из буџета
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/09 и 2/11) начелник општине
доноси сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за додјелу једнократне
новчане помоћи
1. У Комисију за додјелу једнократне новчане
помоћи грађанима из буџета општине Прњавор (у
даљем тексту: Комисија) именују се:
1) Љиљана Милишић, предсједник,
2) Бесима Мујанић, члан,
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3) Јелена Шушак, члан.

2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве за
додјелу једнократне новчане помоћи и сачини приједлог за додјелу новчаних средстава, у складу са
Правилником о додјели једнократне новчане помоћи
грађанима из буџета општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-55/18
Датум: 22.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

ОГЛАСНИ ДИО

55
У складу са чланом 29. Правилника о упису
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за
јединствену примјену закона о одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
општине Прњавор, Светосавска бб на основу
рјешења број: 06-372-1/10 од 22.02.2010. године,
извршио је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-62
упис оснивања Заједница за управљање зградом у
улици Вида Њежића број 24 улаз „В“, Прњавор са
сљедећим подацима:
Промјена лица овлашћеног за заступање:
овлашћено лице за заступање Заједнице за
управљање зградом у улици Вида Њежића број 24
улаз „В“ у Прњавору је Петар Савковић, предсједник
Управног одбора, самостално и без ограничења,
умејсто досадашњег Миливоја Ђураша.
Брисање досадашњег овлашћеног лица за
заступање Заједнице, Миливоја Ђураша.
Број: 06-372-1/10
Датум: 26.02.2018. год.

Службено лице органа
Далибор Прерадовић, с.р.
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У складу са чланом 29. Правилника о упису
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за
јединствену примјену закона о одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
општине Прњавор, Светосавска бб на основу
рјешења број: 06-372-11/17 од 28.09.2017. године,
извршио је у регистру заједница етажних власника

27.02.2018.

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-97
упис оснивања Заједница за управљање зградом у
улици Мотајичког батаљона (Црвена руска зградаУлаз „А“) у Прњавору са сљедећим подацима:
Заједница за управљање зградом у улици
Мотајичког батаљона (Црвена руска зграда-Улаз
„А“) у Прњавору
Оснивачи: 13 (тринаест) етажних власника
Дјелатност: 68.20-управљање зградом за
рачун етажних власника
Иступа у правном промету самостално, у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа: Слађана Сувајац, предсједник Скупштине Заједнице, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-11/17
Датум: 13.10.2017. год.

Службено лице органа
Далибор Прерадовић, с.р.
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У складу са чланом 29. Правилника о упису
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за
јединствену примјену закона о одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
општине Прњавор, Светосавска бб на основу
рјешења број: 06-372-22/09 од 29.10.2009. године,
извршио је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-50
упис оснивања Заједница за управљање зградом у
улици Вељка Миланковића број 29 Прњавор, са
сљедећим подацима:
Промјена лица овлашћеног за заступање:
овлашћено лице за заступање Заједнице за управљање зградом у улици Вељка Миланковића број 29
у Прњавору је Драгољуб Тодоровић, предсједник
Управног одбора, самостално и без ограничења,
умејсто досадашњег предсједника Чеде Јевтића.
Брисање досадашњег овлашћеног лица за
заступање Заједнице, Чеде Јевтића.
Број: 06-372-22/09
Датум: 27.02.2018. год.

Службено лице органа
Далибор Прерадовић, с.р.
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У складу са чланом 29. Правилника о упису
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за
јединствену примјену закона о одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
општине Прњавор, Светосавска бб на основу рјеше-

27.02.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 4

ња број: 06-372-1/18 од 16.01.2018. године, извршио
је у регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 01-98 упис
оснивања Заједница за управљање зградом у улици
Светог Саве бб („Стари Цер“) улаз „Д“ у Прњавору
са сљедећим подацима:
Заједница за управљање зградом у улици
Светог Саве бб („Стари Цер“) улаз „Д“ у Прњавору.
Оснивачи: 7 (седам) етажних власника
Дјелатност: 68.20-управљање зградом за рачун етажних власника
Иступа у правном промету самостално, у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: Никола Латиновић, предсједник
Скупштине Заједнице, самостално и без ограничења.

5

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС

59

Одјељење за стамбено-комуналне послове
општине Прњавор, Светосавска бб на основу
рјешења број: 06-372-25/13 од 05.09.2013. године,
извршио је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-70
упис оснивања Заједница за управљање зградом
улица Трг српских бораца 1-Улаз „1Б“ Прњавор, са
сљедећим подацима:
Промјена лица овлашћеног за заступање:
овлашћено лице за заступање Заједнице за управљање зградом у улици Трг српских бораца 1-Улаз
„1Б“ у Прњавору је Петко Ђукић, предсједник
Управног одбора, самостално и без ограничења,
умејсто досадашњег предсједника Томе Швраке.
Брисање досадашњег овлашћеног лица за
заступање Заједнице, Томе Швраке.

У складу са чланом 29. Правилника о упису
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за
јединствену примјену закона о одржавању зграда

Број: 06-372-25/13
Датум: 27.02.2018. год.

Број: 06-372-1/18
Датум: 16.01.2018. год.

Службено лице органа
Далибор Прерадовић, с.р.

Службено лице органа
Далибор Прерадовић, с.р.
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