
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

10. јануар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 1              Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18), начелник општине 

Прњавор доноси  

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о начину и поступку додјеле 

средстава за треће и свако сљедеће новорођено 

дијете на подручју општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о начину и поступку додјеле 

средстава за треће и свако сљедеће новорођено 

дијете на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 3/18), члан 7. 

мијења се и гласи:  

„(1) Поднесени захтјеви који нису ријешени 

у години на коју се односе, преносе се у наредну 

годину и имаће приоритет приликом рјешавања“.  

„(2) Мајке које роде треће, четврто и свако 

сљедеће новорођено дијете у току мјесеца децембра, 

а из оправданих разлога не поднесу захтјев у том 

мјесецу, имају право на додјелу средстава уколико 

захтјев поднесу најкасније до 15.01. наредне године“. 

 

Члан 2.  

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  

 

Број: 01/1-022-2/19                             Начелник     

Датум: 04.01.2019. године            Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 

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

ницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 20. 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 

доноси сљедеће 

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 

жњених радних мјеста службеника у Општинској 

управи општине Прњавор на неодређено вријеме (у 

даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 

2) Радоје Дебељак, 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 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и Правилником о једи- 

нственим процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно општинској 

управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 

42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику 

општине листу за избор кандидата са записницима о 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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предузетим радњама у току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-120-24/18                              Начелник     

Датум: 03.01.2019. године            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 и 12/18), и члана 3. 

Одлуке о приступању изради Плана капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2019 -2021. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, број 

24/18), начелник општине доноси сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Tима за израду Плана капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. 

године 

 
I 

Именује се Тим за израду Плана капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. 

године (у даљем тексту: ПКИ), као оперативно и 

координационо тијело у сљедећем саставу: 

1. Тијана Кљунић, самостални стручни сарадник 

за послове протокола у Кабинету  начелника – 

координатор Tима; 

2. Дарко Томаш, начелник општине Прњавор - 

члан; 

3. Жељко Симић, предсједник Скупштине општи- 

не Прњавор - члан; 

4. Александра Далшашо-Лепир, шеф Кабинета 

начелника - члан; 

5. Александар Његомировић, начелник Одјељења 

за финансије - члан; 

6. Далибор Прерадовић, начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције - 

члан; 

7. Љубиша Шикарац, начелник Одјељења за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатности - 

члан; 

8. Мишо Вујић, начелник Одјељења за пољо- 

привреду, водопривреду и шумарство - члан; 

9. Бесима Мујанић, шеф Одсјека за развој и пре- 

дузетништво - члан; 

10. Дијана Милијаш-Трипуновић, шеф Одсјека за 

друштвене дјелатности, дијаспору и националне 

мањине - члан; 

11. Наташа Радуловић, стручни савјетник за правна 

питања у Одсјеку за јавне набавке, правна пита- 

ња и прописе - члан; 

12. Сандра Лекић, стручни савјетник за урбанизам 

и грађевинарство у Одјељењу за просторно 

уређење - члан; 

13. Владимир Рупа, виши стручни сарадник за 

изградњу инфраструктурних објеката у Одјеље- 

њу за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције - члан; 

14. Наташа Остојић, стручни сарадник за норма- 

тивна акта и управно рјешавање у Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције - 

члан; 

15. Милоранка Лазаревић, шеф Одсјека за послове 

писарнице, мјесне канцеларије и мјесне заје- 

днице - члан; 

16. Љубиша Сибинчић, директор КП „Водовод“ 

а.д. Прњавор - члан; 

17. Живојин Новарлић, директор КП „Парк“ а.д. 

Прњавор - члан; 

18. Драгана Радуловић, директор ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Прњавор - члан; 

19. Борислав Петровић, руководилац РЈ „Електро- 

дистрибуција“ Прњавор - члан; 

20. Златко Јокић, представник Удружења пољопри- 

вредних произвођача и мљекара општине 

Прњавор - члан; 

21. Драган Дујаковић, представник привредног 

сектора - члан; 

22. Горан Дебељак, представник удружења преду- 

зетника - члан; 

23. Мирела Милијаш, директор ЈУ Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор, представник 

образовног сектора - члан; 

24. Милан Вранић,  предсједник Савјета МЗ Прња- 

вор - члан; 

25. Славиша Јевтић, предсједник Савјета МЗ Насе- 

обина Лишња - члан; 

26. Ђуро Поповић, предсједник Савјета МЗ Пала- 

чковци - члан; 

27. Гојко Топић, предсједник Савјета МЗ Велика 

Илова - члан; 

28. Миладин Гавранић, предсједник МЗ Кулаши - 

члан; 

29. Радован Субић, предсједник Савјета МЗ Кокори 

- члан; 

30. Бошко Бијелонић, представник Удружења роди- 

теља дјеце са сметњама у физичком и психи- 

чком развоју „Невен“ Прњавор - члан; 

31. Урош Шушак, представник Планинарског дру- 

штва „Корак више“ Прњавор - члан. 

 

II 

Чланови Tима из члана I овог рјешења, 

задужени су израду ПКИ и за спровођење сљедећих 

активности:  

- прикупљање приједлога пројеката; 

- израду докумената за потребе прикупљања 

пројектних приједлога од стране шире јавности; 

- израда докумената за вредновање пристиглих 

приједлога пројеката, односно утврђивање 

критеријума за оцјењивање приједлога проје- 

ката; 

- формирање тијела за вредновање пристиглих 

приједлога пројеката; 

- израду приједлога ПКИ за период 2019-2021. 

године; 

- оперативни план имплементације ПКИ за 

период 2019-2021. године. 
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III 

Одјељење за стамбено - комуналне послове 
и инвестиције и Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности пружаће техничку 

подршку у процесу израде ПКИ. 

 

IV 

 Тим за израду ПКИ за свој рад одговоран jе 

начелнику општине Прњавор. 

 

V 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-7/19                                Начелник     

Датум: 10.01.2019. године            Дарко Томаш, с.р. 
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__________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

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


