СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
Скупштина општине Прњавор
Светосавска бр. 10.
Телефон: (051) 660-340
Факс: (051) 663-291
Одговорни уредник: Сретко Аулић
Штампа: Стручна служба СО-е
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ПРЊАВОР
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Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521
културе и осталим удружењима
Члан 1.

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), Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“ број 33/17) и члана 9. став
1. Правилника о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима („Службени гласник
општине Прњавор“ број 2/18), Начелник општине
Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава удружењима из области
Редни
број

Програм/пројекат

Овом одлуком утврђује се расподјела новчаних средстава са буџетске позиције 415200 – Помоћ
удружењима из области културе и осталим удружењима, у износу од 22.000,00 КМ, планираних у
оквиру организационе јединице 00750150 – Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности.
Члан 2.
На основу приједлога Комисије за одабир
пројеката/програма удружења из области културе и
осталих удружења, средства у износу од 22.000,00
КМ расподјељују се на начин како слиједи:
Носилац активности

Износ
(KM)

1.

Јубилеј „15 година сценске чаролије“

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

200,00

2.

Четврта позоришна ревија „Прњавор и пријатељи“ СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

500,00

3.

Дочек дјечије нове године

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

200,00

4.

15. маскенбал за дјецу

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

300,00

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

400,00

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор

500,00

7.
8.

16. општинска смотра фолклора поводом 24.
марта Дана општине
12. такмичење фолклорних секција СПКД
„Просвјета“
Васкршње свечаности
Међународна смотра ветерана фолклора

9.

Let’s do it – Очистимо земљу за један дан

10.

Љубић 2018. – годишњица ПД „Корак више“
Прњавор

11.

Let’s do it – Милион садница за један дан

12.

Љетно кино

5.
6.

СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор
СПКД „Просвјета“ О.О. Прњавор
Планинарско друштво “Корак више“
Прњавор
Планинарско друштво “Корак више“
Прњавор
Планинарско друштво “Корак више“
Прњавор
Планинарско друштво „Корак више“
Прњавор

2.000,00
500,00
200,00
400,00
200,00
300,00
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Планинарско друштво „Корак више“
Прњавор

Дјечија шетња на Љубићу

300,00

ГКУД „Пронија“ Прњавор

2.000,00

ГКУД „Пронија“ Прњавор

2.000,00

16.

8. Манифестација поводом обиљежавања Првог
српског устанка
Очување и представљање дјечијег народног
стваралаштва
Сајам мале привреде

17.

„Bike rock fest“

Мото клуб „Прњавор 07“ Прњавор

2.000,00

18.

Манифестације културног и спортског развоја
(Концерт поводом дана села и турнир у малом
фудбалу)

Међуопштинско удружење „Наша
села“ Хрваћани

800,00

19.

Међународни дан породице

Удружење родитеља са четворо и
више дјеце Прњавор

1.000,00

20.

Годишњи концерт друштва

ГКУД „Пронија“ Прњавор

2.500,00

21.

Прњаворске хорске свечаности

СЦПД „Свети Георгије“ Прњавор

1.000,00

Удружење „Останак“ О.О. Прњавор

4.000,00

14.
15.

22.
23.

Удружење жена „Тканица“ Прњавор

Регистрација некретнина у ФБиХ и легализације
објеката у избјегличким насељима у општини
Прњавор
Промоција књиге „Љубав пјесмом опјевана“
Дајана Маринковић
Члан 3.

200,00

170

Приликом одлучивања о висини средстава
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.

На основу члана 59. и члана 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 93. став 5.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) начелник општине Прњавор доноси
ПЛАН

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Субјекти којима се дозначе средства дужни
су иста оправдати рачунима, те разлику неутрошених
средстава вратити на рачун општине, што ће се узети
у обзир приликом наредне расподјеле средстава.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске
позиције – Помоћ удружењима из области културе и
осталим удружењима („Службени гласник општине
Прњавор“ број14/17).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-65/18
Датум: 10.04.2018. год.

„Удружење писаца завичаја“
Прњавор

500,00

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА
СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПРЊАВОР У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим планом утврђују се теме обука и начин
стручног оспособљавања и усавршавања службеника
у Општинској управи општине Прњавор у 2018.
години.
Члан 2.
Стручно оспособљавање и усавршавање
службеника у Општинској управи општине Прњавор
вршиће се у складу са Стратегијом обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020.
година, коју је усвојила Влада Републике Српске и
Програмом рада система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе за 2018. годину који је
донијела Комисија за обуке, као координационо
тијело.
Члан 3.
(1) План стручног оспособљавања и усавршавања обухвата теме обука чија је реализација
планирана током 2018. године, и то:

19.04.2018.
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1) Примјена Закона о заштити личних података,
2) Унапређење безбједности саобраћаја: кључни
проблеми и јефтиније мјере за унапређење
безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС,
3) Улога јединице локалне самоуправе у поступку
оснивања катастра непокретности,
4) Опорезивање непокретности у јединицама локалне самоуправе,
5) Систем заштите у Републици Српској и БиХПроцјена ризика и планирање у области заштите и спасавања,
6) Једнакост у примјени прописа на нивоу јединица локалне самоуправе и транспарентност у
раду управе кроз е-обраду захјева и издавање
дозвола,
7) Иструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката.
(2) У случају наступања околности које могу
довести до немогућности организовања неке од наведених обука, Министарство ће алтернативно организовати извођење обука на друге теме за које су
јединице локалне самоуправе исказале интересовање.
(3) Термини обука које се реализују у сарадњи са другим институцијама (као и са извођачима
обука) накнадно ће бити утврђени.
Члан 4.
У 2018. години службеницима ће бити доступни електронски програми обука из следећих
области:
1) Увод у локалну самоуправу,
2) Пословна комуникација,
3) Управни поступак и
4) Канцеларијско пословање.
Члан 5.
Буџетом општине Прњавор, на позицијама у
Одјељењу за финансије и Одсјек за заједничке послове, планирана су средства за стручно усавршавање запослених, за текућу годину.
Члан 6.
(1) Службеници су дужни присуствовати и
активно учествовати у обукама на које су позвани.
(2) Одјељење за општу управу задужено је за
праћење примјене и реализацију овог плана.
(3) Службеници су дужни доставити Одјељењу за општу управу извјештаје о обукама на
којима су присуствовали, као и увјерења или потврде
о учешћу на обуци, ради улагања у персонални
досије.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
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 Жељана Јелић, самостални
стручни сарадник – главни књиговођа у Одјељењу за
финансије Општинске управе општине Прњавор, за
одговорно лице задужено за финансијско управљање
и контролу.
2. Задатак именоване 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. Ступањем на снагу овог рјешења ставља
се ван снаге рјешење број 01/1-014-40/18 од 02.02.
2018. године („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/18).
5. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-40-1/18
Датум: 12.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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Члан 7.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 19. став 4. и 5. Закона о споменицима и спомен обиљежјима ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, број
28/12) и члана 67. и 88. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17),
начелник општине доноси

Овај план ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Прњавор.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за споменике и споменобиљежја ослободилачких ратова

Број 01/1-152-7/18
Датум: 18.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

1. Именује се комисија за споменике и
спомен-обиљежја ослободилачких ратова у саставу:

4
-

-
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Шиканић др Бранко, предсједник, испред Борачке организације општине Прњавор,
Невена Галић Митрић, члан, испред Одјељења
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
Пеулић Бориславко, члан, испред Општинске
организације породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Прњавор,
Новак Богићевић, члан, испред Савеза удружења бораца Народно-ослободилачког рата Прњавор.
2. Комисија ће обављати послове одређене

19.04.2018.

Законом о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи рјешење, број 01/1-014-54/17 од 13.2.2017.
године.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-014-111/18
Датум: 16.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
169

Одлука о расподјели средстава удружењима
из области културе и осталим удружењима...1

170

План стручног оспособљавања и
усавршавања службеника у Општинској
управи општине Прњавор у 2018. години......2

171

Рјешење о именовању Жељане Јелић за
одговорно лице задужено за финансијско
управљање и контролу.....................................3

172

Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја ослободилачких
ратова.................................................................3

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.

