
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

17. јул 2018. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  14       Година 54. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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Ha основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 67. и 88. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњаво“, 

број 15/17), Начелник општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о измјени и допуни Правилника о награђивању 

 ученика основних и средњих школа 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о награђивању ученика осно- 

вних и средњих школа („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 11/18), у члану 4. став 1. мијења се и 

гласи: 

„(1) Ученици генерације и вуковци 

1. Ученик генерације основне школе - 150,00 КМ, 

2. Ученик вуковац у основној школи - 100,00 КМ, 

3. Ученик генерације средње школе - 200,00 КМ, 

4. Ученик вуковац у средњој школи - 150,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 5. додаје се став (3) који гласи: 

„Награда за ученика генерације биће додијељена за 

укупно 12 ученика (осам ученика основне школе, два 

ученика средње школе и два ученика музичке 

школе).“ 

 

Члан 3. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01/1-022-124/18                            Начелник       

Датум: 13.07.2018. год.                  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 унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број 34/17, 35/17, 1/18 и 7/18) у члану 53. став 

(2) у Одјељењу за финансије, тачка 2. мијења се и 

гласи: 

„2. Савјетник за финансијска и рачуново- 

дствена питања - сертификовани рачуновођа   

Опис послова радног мјеста: 

- прати прописе у областима пореског систе- 

ма, финансија и рачуноводства и припрема прави- 

лнике, одлуке, процедуре и друга акта из наведених 

области, 

- пружа стручну помоћ у наведеним обла- 

стима у поступку управног рјешавања, 

-  анализира и даје стручну помоћ у фина- 

нсијском дијелу судских спорова општине, 

- прати активности из области Одјељења за 

финансије и даје стручну помоћ у извршавању свих 

рачуноводствених послова, 

- контролише, учествује у сачињавању и/или 

сачињава финансијске извјештаје општине (мјесечне, 

кварталне, полугодишњи и годишњи извјештај), 

одговоран је за њихову тачност и исте као овлаштено 

лице са лиценцом потписује, 

-сачињава забиљешке - ноте уз финансијске 

извјештаје, 

- организује све активности на припреми и  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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спровођењу мултилатералних компензација по одлу- 

кама Владе Републике Српске, 

- рјешава сва питања из односа са Пореском 

управом Републике Српске (коресподенција, праће- 

ње пореских потраживања, поступање по рјешењима 

ПУ, контрола пореских пријава, контрола и надзор 

над уплатом јавних прихода, сравњење картица и сл), 

- организује попис имовине и обавеза у 

сврху израде финансијских извјештаја (припрема 

одлуке, рјешења, израђује упутства пописним коми- 

сија, координира рад пописних комисија, води 

рачуна о роковима за извршење пописа и др), 

- обавља и друге послове и задатке које му 

повјери начелник општине, а који су у вези са њего- 

вим дјелокругом рада. 

Категорија службеника: Не разврстава се 

Звање: Не разврстава се 

Самосталност у раду: Веома висок степен 

самосталности у раду, повремено ограничен општим 

и посебним инструкцијама начелника општине. 

Одговорност: Одговоран је за тачност пода- 

така и информација, за стручну заснованост и реа- 

лност датих процјена и приједлога. 

Одговоран је за стручно и благовремено 

извршење повјерених послова и задатака утврђених 

програмима, плановима, пројектима и другим 

актима. 

За свој рад одговоран је начелнику општине.  

Пословна комуникација: Контакти унутар и 

изван органа општине којима је потребно да се  

дјелотворно приме и пренесу информације, прије- 

длози, препоруке и стручна знања која служе оства- 

ривању циљева рада општине. 

Статус: Посебан статус, савјетник се поста- 

вља или ангажује на вријеме трајања мандата наче- 

лника општине. 

Број извршилаца: Један (1) 

Посебни услови за обављање: Висока стру- 

чна спрема, четворогодишњи студиј, економског 

смјера или први циклус студија са најмање 240 ЕCTS 

бодова или еквивалент, сертификат у професиона- 

лном – стручном звању сертификованог рачуновође, 

познавање рада на  рачунару (Word и Exel)“. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-67/18                               Начелник       

Датум: 16.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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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 Наче- 

лник општине Прњавор, као заступник послодавца –  

Општине Прњавор, са друге стране,  

 

з а к љ у ч и л и  с у 

 

АНЕКС БР. 2 

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 и 2/18) у 

члану 4. ставу (2) послије тачке „6) Шеста платна 

група“ додаје се тачка „6а)“ која гласи: 

„6а. Савјетник за финансијска и рачуново- 

дствена питања – сертификовани рачуновођа..13,00“. 

 

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 

гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се 

почев од обрачуна плате за мјесец август 2018. 

године. 

 

Број: 7/18              Број: 01/1-022-64/18 

Датум: 16.07.2018. год.            Датум: 16.07.2018. год. 

 

Синдикална организација  

општинских органа управе           

предсједник,                                    Начелник општинк                                

Родољуб Вукић, с.р.                      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 79. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоу- 

праве („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана члана 20. Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених радних 

мјеста у градској, односно општинској управи (“Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број 42/17) и чла- 

на 67. Статута општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“ број 15/17), начелник 

општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење по- 

ступка по Јавном конкурсу за попуњавање упражње- 

них радних мјеста службеника у Општинској управи 

општине Прњавор на неодређено вријеме (у даљем те- 
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тексту: Комисија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 

2) Ана Војводић, службеник, члан, 

3) Ивана Декет, службеник, члан, 

4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 

5) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

попуњавање упражњених радних мјеста службеника 

у Општинској управи општине Прњавор на неодре- 

ђено вријеме, што укључује контролу испуњавања 

услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 

и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 

слиједу кандидата, на начин одређен Законом о слу- 

жбеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и Правилником о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених радних мје- 

ста у градској, односно општинској управи (“Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број 42/17). 

Конкурсна комисија ће доставити начелнику општи- 

не листу за избор кандидата са записницима о 

предузетим радњама у току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-120-4-1/18                              Начелник       

Датум: 13.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за 

културу Прњавор, за давање сагласности на Одлуку 

о допунама Статут Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допунама 

Статут Јавне установе Центар за културу Прњавор  

број 01/1-43/18 од 06.07. 2018. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-190/18                            Начелник       

Датум: 16.07.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 

                                          

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР 
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На  основу члана  17. Закона о  систему ја- 

вних служби („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број; 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 11. и 15. 

Одлуке о организовању Јавне установе Центар за 

културу Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 12/16, 24/17 и 11/18), Управни одбор 

Јавне установе Центар за културу Прњавор на сје- 

дници одржаној 06.07.2018. године,  донио је 

    

О Д Л У К У 

о  допунама Статута Јавне установе Центар за 

културу Прњавор 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Јавне установе Центар за културу  

Прњавор број: 01/1-68/17 од 11.10.2017. године („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 28/17) у  

члану 5. став (1) послије тачке 13. додају се нове 

тачке које гласе: 

       „14) 47.11 Трговина на мало у неспецијали- 

зованим продавницама претежно прехрамбеним про- 

изводима, пићима и дуванским производима, 

          15) 47.19 Остала трговина на мало у неспеци- 

јализованим продавницама, 

          16) 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у 

специјализованим продавницама, 

          17) 47.22 Трговина на мало месом и прои- 

зводима од меса у специјализованим продавницама, 

          18) 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима 

и мекушцима у специјализованим продавницама, 

          19) 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, 

производима од брашна и производима од шећера у 

специјализованим продавницама, 

          20) 47.25 Трговина на мало пићима у специја- 

лизованим продавницама, 

          21) 47.26 Трговина на мало производима од 

дувана у специјализованим продавницама, 

          22) 47.29 Трговина на мало прехрамбеним 

производима у специјализованим продавницама, 

          23) 47.51 Трговина на мало текстилом у специ- 

јализованим продавницама, 

          24) 47.52 Трговина на мало робом од метала, 

бојама и стаклом у специјализованим продавницама, 

          25) 47.53 Трговина на мало теписима и прости- 

рачима за под, зидним и подним облогама у спе- 

цијализованим продавницама, 

         26) 47.59 Трговина на мало намјештајем, опре- 

мом за расвјету и осталим производима за домаћи- 

нство, у специјализованим продавницама, 

         27) 47.61 Трговина на мало књигама у специја- 

лизованим продавницама, 

         28) 47.62 Трговина на мало новинама, папиром 

и писаћим прибором у специјализованим прода- 

вницама, 

        29) 47.71 Трговина на мало одјећом у специ- 

јализованим продавницама, 

        30) 47.72 Трговина на мало обућом и робом од 

коже у специјализованим продавницама, 

        31) 47.75 Трговина на мало козметичким и 

тоалетним препаратима у специјализованим прода- 

вницама, 

        32) 47.76 Трговина на мало цвијећем, садни- 

цама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и 

храном за кућне љубимце у специјализованим про- 

давницама, 
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       33) 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у 

специјализованим продавницама, 

       34) 47.78 Остала трговина на мало новом робом 

у специјализованим продавницама“. 
                     

Члан 2. 
 

У члану 5. послије става (1) додаје се став (2) 

који гласи: 

„(2) Јавна установа Центар за културу Прња- 

вор вршиће послове спољнотрговинског промета у 

оквиру и за потребе регистрованих дјелатности.“ 

 

 

 
 

Члан 3. 

 

Одлука о допунама Статута Јавне установе 

Центар за културу Прњавор ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“, уз претходну сагласност наче- 

лника општине Прњавор. 

 
Број: 01/1-43/18                                  Предсједник 

Датум: 06.07.2018. године              Управног одбора 

                                                      Југовић Дражен, 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. 

 


