
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Сретко Аулић 
Штампа: Стручна служба СО-е   

 

31. јануар 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 3              Година 56. 
 

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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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 19/19), наче- 
лник општине Прњавор  доноси  

 
О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле средстава са 
буџетске позиције  -  Помоћ удружењима 

националних мањина у 2020. години 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се услови и начин 

расподјеле новчаних средстава планираних Буџетом 
општине Прњавор за 2020. годину са позиције 
415200 – Помоћ удружењима националних мањина, 
у оквиру Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 

 
Члан 2. 

 Средства планирана  на позицији 415200 -  
Помоћ удружењима националних мањина за 2020. 
годину износе 25.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
Право на додјелу средстава из члана 2. 

Одлуке имају удружења националних мањина која 
испуњавају сљедеће услове: 

- да су регистрована код надлежног суда, 
 
 

- да им је сједиште на подручју општине 
Прњавор 

- да своје активности удружења спроводе на 
територији општине Прњавор, изузев пројеката који 
се реализују са сународницима из матичних држава 
у смислу остваривања регионалне сарадње. 

 
Члан 4. 

Основни критеријуми за додјелу средстава 
су сљедећи: 

- квалитет програмских активности удруже- 
нња и резултати који се очекују, 

- значај који активности имају за припа- 
днике националних мањина у погледу очувања 
њиховог идентитета, 

- да активности доприносе промовисању и 
афирмацији општине Прњавор у очувању обичаја, 
традиције и културе националних мањина, 

- број корисника који су обухваћени акти- 
вностима и 

- да активности доприносе развијању сара- 
дње и партнерства између удружења националних 
мањина. 

 
Члан 5. 

(1) Одобравање средстава из Члана 2. ове 
Одлуке врши се на основу поднесених захтјева, а 
додјела у складу са кварталним нивоом извршења 
буџета. 

(2) Планирана средства у износу од 
25.000,00 КМ расподјељују се за финансирање мани- 
фестација и осталих активности удружења наци- 
оналних мањина на начин који је дефинисан међу- 
собним договором представника удружења нацио- 
налних мањина документованим записником број 
03-сл/20 од 20.01.2020. године, како слиједи: 
 

Ред./бр. Назив удружења Износ средстава по удружењу 
1.  УКПД “Тарас Шевченко“ 4.500,00 КМ 
2.  Удружење Украјинаца „Златни Клас“ 4.500,00 КМ 
3.  „Удружење Италијана Штивор, клуб Трентини“ 3.000,00 КМ 
4.  Удружење Чеха „Чешка беседа“ 4.000,00 КМ 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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5.  Удружење Пољака и пријатеља „Болеславиец“ 4.000,00 КМ 
6.  „Удружење Рома општине Прњавор“ 1.500,00 КМ 
7.  Удружење Рома „Ромска дјевојка- Романи ћеј“   1.500,00 КМ 
8.  Удружење Црногораца „Ловћен“ 1.000,00 КМ 
9.  Савез националних мањина општине Прњавор 1.000,00 КМ 

УКУПНО: 25.000,00 КМ 

Члан 6. 
 Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 
 

Члан 7. 
 Удружења националних мањина којима се 
дозначе средства дужна су иста намјенски користити 
и оправдати рачунима. 
 

Члан 8. 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 9.  
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о условима и начину расподјеле 
средстава са буџетске позиције - Помоћ удружењима 
националних мањина у 2019. години („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/19). 

 
Члан 10.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-11/20                                Начелник 

Дана: 30.01.2020. године                 Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 67. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17 и 12/18), начелник општине 
Прњавор д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о  расподјели средстава за обиљежавање значајних 

датума у мјесним заједницама у 2020. години 
 

Члан 1. 
 Oдлуком o расподјели средстава за обиље- 
жавање значајних датума у мјесним заједницама у 
2020. години (у даљем тексту: Одлука), утврђује се 
начин расподјеле средстава за обиљежавање знача- 
јних датума у мјесним заједницама општине 
Прњавор, у оквиру потрошачке јединице Одјељење 
за општу управу, са позиције 412900 – Трошкови 
обиљежавања значаних датума у мјесним заједни- 
цама, у укупном износу од  5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
  Средства са позиције из члана 1. Одлуке одо- 

бриће се за обиљежавање значајних датума у мје- 
сним заједницама општине Прњавор, који су утврђе- 
ни на основу приједлога Савјета мјесних заједница, 
и то: 

- Мјесној заједници Прњавор - средства у 
износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Лишња - средства у 
износу од 500,00 КМ,  

- Мјесној заједници Гаљиповци - средства у 
износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Отпочиваљка – Мрачај  
- средства у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Грабик Илова - средства 
у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Велика Илова – 
средства у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Хрваћани – средства у 
износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Црквена – средства у 
износу од 500,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 Преостали износ од 1.000,00 КМ, као и 
средства која не буду утрошена ако мјесне заједнице 
не поднесу захтјев за одобравање средстава из члана 
2. ове Одлуке, одобриће се у износу до 500,00 КМ, 
према указаној потреби и захтјевима Савјета мјесних 
заједница, односно сматраће се као средства резерве 
за финансирање непланираних активности. 
 

Члан 4. 
 Захтјев за одобравање средстава, са одлуком 
Савјета мјесне заједнице и предрачуном трошкова 
добављача роба и услуга, подноси се Одјељењу за 
општу управу.   
  Одлуку о исплати новчаних средстава 
доноси Начелник општине у форми закључка, а на 
приједлог Одјељења за општу управу.  
  Закључак са приложеном документацијом 
доставља се Одјељењу за финансије. 
 

Члан 5. 
 За реализацију ове Одлуке задужују се Одје- 
љење за општу управу и Одјељење за финансије. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-8/20                                 Начелник 

Дана: 28.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор (“Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗБОРУ СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се начин, посту- 

пак и критеријуми за избор најуспјешнијих спо- 
ртиста, екипа и спортских радника на основу 
оствареног спортског резултата у току једне године. 

 
Члан 2. 

Услови које мора испунити сваки кандидат 
који конкурише за ова признања су: да је држа- 
вљанин Републике Српске, Босне и Херцеговине, да 
је такмичар у индивидуалним или колективним 
спортским гранама државних или ентитетских савезa 
и да спортске активности спроводе на територији 
општине. 

 
Члан 3. 

Овим правилником се утврђују сљедеће врсте 
признања: 

1. Годишња признања најуспјешнијим 
спортистима и екипама,  

2. Посебна годишња признања и 
3. Награда за животно дјело. 

 
Члан 4. 

Начелник општине путем Одјљења за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности  
једном годишње расписује Јавни позив о додјели 
награда и избору најбољег: спортисте, екипе и 
посебних признања: школски спорт, спортисти са 
инвалидитетом, ветерани, рекреативци, врхунски 
спортски резултат, најбољи спортски радник, 
најистакнутији спортски новинар и животно дјело. 
Јавни позив се објављује на званичној интернет 
страници Општинске управе општине Прњавор и у 
средствима јавног информисања и траје 15 дана од 
дана објављивања. 

 
Члан 5. 

За једну годину могу се прогласити нају- 
спјешнијима само један спортиста или једна спорти- 
скиња у свим узрасним категоријама, двије екипе 
(колективни и појединачни спорт). 

Клубови могу предложити по једног канди- 
дата по категоријама (најуспјешнијег). Приједлог 
кандидата клубови образлажу са резултатима које је 
спортиста и екипа постигла у календарској години 
(од 01.01. до 31.12.), те исти треба бити потврђен од 
стране државног или републичког гранског савеза 
или билтена са такмичења, сходно члану 9. и 10. овог 
Правилника. 
 
I  ГОДИШЊА  ПРИЗНАЊА – НАЈУСПЈЕШНИЈИМ  
   СПОРТИСТИМА И ЕКИПАМА 

1. најперспективнији спортиста - пионир (ж) 
2. најперспективнији спортиста - пионир (м) 
3. најуспјешнији млади спортиста – (кадети, 

јуниори) (ж) 
4. најуспјешнији млади спортиста –  (кадети, 

јуниори) (м) 
5. најуспјешнији спортиста – сениор (м) 
6. најуспјешнији спортиста – сениор (ж) 
7. најуспјешнија екипа -  индивидуални спорт 
8. најуспјешнија екипа -  колективни спорт. 

 

Члан 6. 
Приједлог (номинација) за избор најбољих 

могу дати спортске организације, школе и спортски 
радници на Обрасцу који је саставни дио овог 
Правилника. 
 

Члан 7. 
Одлуку о  избору спортиста и екипа, те 

посебних признања доноси трочлана Комисија 
именована од стране начелника општине Прњавор.  

Комисија доставља извјештај о раду и кона- 
чну одлуку начелнику општине, најкасније седам 
дана након истека рока за пријаве.  

Одлука о спортисти године проглашава се 
јавно на пригодној свечаности коју организује 
Општинска управа општине Прњавор. 

Одлуку Комисије за избор најуспјешнијих 
није дозвољено објављивати прије јавног саопште- 
ња. 
 

Члан 8. 
За спортисту и екипу године може се 

прогласити спортиста и екипа који су током једне 
(календарске) године остварили најбољи резултат у 
односу на друге спортисте и екипе из свог или 
других спортова на званичним међународним, 
државним и републичким такмичењима. 

 

Члан 9. 
Под званичним међународним спортским та- 

кмичењима у овом Правилнику подразумијевају се: 
1. Олимпијске игре; 
2. Свјетска првенства; 
3. Европска првенства; 
4. Свјетски Куп; 
5. Европски Куп/Медитеранске игре; 
6. Балканско првенство. 

      

Члан 10. 
Под званичним државним и републичким спо- 

ртским такмичењима у овом Правилнику подразу- 
мијева се: 

1. Првенство Босне и Херцеговине; 
2. Куп Босне и Херцеговине; 
3. Првенство Републике Српске; 
4. Куп Републике Српске. 

 

Члан 11. 
О избору и проглашењу најуспјешнијих спо- 

ртиста и екипа одлучује критеријум најбољег пла- 
смана постигнутог током једне године на службеним 
међународним и домаћим спортским такмичењима 
наведеним у члану 9. и 10. овог Правилника. 
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Уколико су у појединим спортовима такми- 
чења категорисана по квалитету на: А, Б и Ц про- 
грам, рачунају се само резултати острварени у 
најјачој конкуренцији.  

У свакој узрасној категорији вреднује се 
само један резултат (најбољи) постигнут у претхо- 
дној години. 

Резултат једног спортисте може се вре- 
дновати само у једној узрасној категорији. 

Уколико се деси случај да у истој категорији 
спортиста или екипа имају два или више номи- 
нованих са истим бројем бодова, додатни бод добија 
спортиста или екипа која има други најбољи 
резултат постигнут на званичном међународном, или 
домаћем такмичењу. У случају да ни тада нема 
разлике, комисија има дискреционо право да изабере 
перспективнијег спортисту или екипу. 

Проглашење најбољих спортиста и екипа 
може бити само по основу такмичарског пласмана 
или рекорда. 

 

Члан 12. 
 

Најуспешнијим спортистом општине Прња- 
вор може се прогласити: 

1. Појединац – жене и мушкарци 
а) који током календарске године у индиви- 

дуалном спорту постигне највреднији појединачни 
пласман у односу на све остале појединце из свог и 
других спортова. 

б) појединац из састава спортске екипе која је 
постигла значајан резултат на репрезентативном, или 
клупском такмичењу уз услов да је био један од  

 

најистакнутијих појединаца у екипи. 
 

в) минималан број учесника је шест или пет 
са 10% умањења или најмање четири са 20%  
умањења из различитих клубова да би се вредновао 
кандидовани резултат. 

 

У случају постизања истих пласмана поје- 
динаца из индивидуалног спорта и појединаца из 
спортске екипе, предност има појединац из инди- 
видуалног спорта. 

 

За спортисту године у сениорској конкуре- 
нцији не може бити проглашен јуниор, изузев ако  је 
јуниор постигао резултат у сениорској конкуре-
нцији. 

 

2. Екипу – женску или мушку или спортски 
састав чини тим који учествује у званичном лига и 
куп систему такмичења у оквиру званичног гранског 
савеза и који током календарске године постигне 
најбољи екипни пласман у односу на све остале 
екипе из свог или других спортова. 

 

а) Минималан број екипа учесница лиге или 
купа је шест или пет са 10% умањења или четири са 
20% умањења да би се вредновао кандидовани 
резултат. 

 

У случају да више екипа постигне исте 
пласмане у различитим спортовима исте категорије, 
предност има екипа која је остварила свој пласман у 
лиги која има више учесника. 

 
Члан 13. 

 

Вредновање спортских резултата: спортиста 
и екипа се врши према сљедећој бодовној листи:  

 
 OИ СП СК ЕП ЕК/МИ БП ДП ДК РП РК 

I 900 850 800 750 700 650 440 400 380 350 
II 880 830 780 730 680 630 420 390 370 340 
III 850 800 750 700 650 600 400 380 360 330 
IV 790 740 690 640 590 540 390 370 350 320 
V 770 720 670 620 570 520 380 360 340 310 
VI 750 700 650 600 550 500 370 350 330 300 
VII 730 680 630 580 530 480 360 340 320 290 
VIII 710 660 610 560 510 460 350 330 310 280 
IX 690 640 590 540 490 440 340 320 300 270 
X 670 620 570 520 470 420 330 310 290 260 

ОИ – Олимпијске игре,  
СП – Свијетско првенство, 
СК – Свијетски куп, 
ЕП – Европско првенство, 
ЕК/МИ-Европско куп/ Медитеранске игре,                                                      
БП – Балканско првенство, 
ДП – Државно првенство, 
ДК – Државни куп, 
РП – Републичко првенство, 
РК – Републички куп. 

Број бодова из табела се односи на поје- 
динце и екипе који се такмиче у спортовима прве ка- 
тегорије из важеће категоризације спортова Репу- 
блике Српске.  

За спортове друге категорије број 
остварених бодова из табела се умањује за 10%.  

За спортове  треће, четврте категорије број 
остварених бодова се умањује за 15%, за спортове  
пете категорије број остварених бодова се умањује за 
20%.  

 
Број бодова из табеле се рачуна за 

такмичења на којима је учествовало најмање 6 
такмичара, или екипа у тој конкуренцији. Уколико је 
на такмичењу учествовало мање од 6 такмичара, или 
екипа у категорији број освојених бодова се умањује 

за пет такми- чара 10%. Минималан број такмичара, 
или екипа по категорији који се бодује је 4 са 
умањењем од 20%. Бодовање се врши на исти начин 
за олимпијске и не олимпијске спортове. Код 

Олимпијских спортова вреднују се резултати, само из 
олимпијских дисциплина. 
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Резултати вредновани према табели умањују 
се за 25% ако су остварени у другој лиги, а за 50% у 
трећој лиги одговарајућег система такмичења.  

Сваки спортиста може бити додатно вре- 
нднован са 6 бодова ако је на напријед наведеним 
међународним такмичењима званично изабран за 
најбољег такмичара, најбољег стријелца или је 
изабран у најбољи састав првенства, односно са 3 
бода за државна такмичења. 

Предност имају индивидуални спортови у 
односу на колективне, изузетак је спортиста из 
колективног спорта који је проглашен за најбољег 
играча Олипијских игара, Свјетског првенста или 
Европског првенства. 

Уколико се накнадно утврди да је резултат 
који је био основ за избор спортисте године пости- 
гнут примјеном недозвољених средстава и посту- 
пака, спортиста губи звање спортисте године и сва 
права која су по том основу утврђена Законом о 
спорту. 

 

         Члан 14. 
 Најуспјешнијим спортистима и екипама до- 
дјељују се нагреде и признања. 

Признање из члан 3. овог Правилника додје- 
љује се сваке године на свечаности проглашења 
најуспјешнијих спортиста општине Прњавор, која се 
одржава почетком календарске године, у односу на 
годину за коју се врши  избор најбољих спортиста. 
 

II ПОСЕБНА  ПРИЗНАЊА 
 

           Члан 15. 
Посебна признања додјељују се:  

1. у категорији „Школски спорт“; 
2. у категорији спортиста са инвалидитетом; 
3. у категорији ветерана; 
4. у категорији рекреативаца; 
5. у категорији за врхунски спортски резултат 

остварен у спортским организацијама ван 
територије општине Прњавор;  

6. најбољи спортски радник; 
7. најистакнутији спортски новинар;  
8. јубиларне награде. 

 

Члан 16. 
 Конкуренција основних школа: 

1. најуспјешнији основац; 
2. најуспјешнији наставник - професор и 
3. најуспјешнија школа. 

 

Члан 17. 
 Конкуренција средњих школа: 

1. најуспјешнији омладинац; 
2. најуспјешнији професор. 

 

Члан 18. 
 Конкуренција спортиста са инвалидитетом: 

1. најуспјешнији појединац. 
 

Члан 19. 
 Конкуренција ветерана: 

1. најуспјешнији ветеран. 
 Конкуренција рекреативаца: 

1. најуспјешнији рекреативац. 
 

Најуспјешнијим из члана 16. и 17. Прогла- 
шавају се: ученици, наставници и школе који су 
током предходне календарске године остварили 
најбоље резултате на школском републичком, 
државном и свјетском првенству ученика основних и 
средњих школа у појединачној и екипној конку- 
ренцији по Правилнику о организовању спорта у 
Републици Српској. 

Најуспјешнијим из члана 18. и 19. проглаша- 
вају се учесници који су током календрске године 
својим изузетним ангажовањем учествовали у ства- 
рању високих спортских резултата. 

На основу члана 15. став 5. овог правилника 
могу се наградити спортисти који су током кале- 
ндарске године остварили изузетне-врхунске спо- 
ртске резултате у спортским организацијама ван 
територије општине Прњавор у земљи и иностра- 
нству, а који потичу са територије општине Прња- 
вор. 

Комисија за избор спортисте општине Прња- 
вор доноси одлуку о додјели посебних признања. 

 
III НАГРАДА ЗА ЖИВОТНO ДЈЕЛО 
 

Члан 20. 
Као признање за допринос и развој спорта 

општине Прњавор, овим правилником установљена 
је награда која се додељује појединцима као 
„Награда за животно дјело у области спорта“. 

 
Члан 21. 

Право предлагања кандидата за Награду за 
животно дјело имају појединци, спортски клубови и 
савези.  

Предлагач не може предложити сам себе. 
 

Члан 22. 
Приједлози се достављају на Обрасцу који је 

саставни дио овог Правилника, а предлагач је дужан 
приједлог образложити те поткријепити кратком 
биографијом, подацима и доказима о спортским 
активностима предложеног кандидата. 

 
Члан 23. 

Награда за животно дјело може бити додје- 
љена појединцима који испуњавају сљедеће услове:
 - спортистима који су у периоду активног 
такмичења постигли врхунске спортске резултате, 
како на међународним, тако и на домаћим 
такмичењима, било  појединачно или у оквиру екипе 
за коју су наступали, а послије престанка активног 
такмичења провели најмање 20. година као радници 
у спортским организацијама општине Прњавор. 

- спортским радницима који су најмање у 
периоду од 30. година активно дјеловали у спо- 
ртским организацијама општине Прњавор и на тај 
начин значајно допринијели развоју, унапређењу и 
омасовљавању спорта у Прњавору. 

- стручњацима у спорту и спортским стру- 
чњацима (тренери, селектори, љекари спортске 
медицине и сл.) који су провели најмање 20. година 
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рада у спортским организацијама и остварили изузе- 
тно значајне и запажене резултате. 

За награду за животно дјело, не могу 
конкурисати млађи од 55. година старости. 

Награда за животно дјело може се додије- 
лити и постхумно. 

 

Члан 24. 
Годишње се додјељује највише једна Награ- 

да за животно дјело. 
Награда за животно дјело може се додијели- 

ти само једанпут. 
 

Члан 25. 
Комисија за избор спортисте општине Прња- 

вор доноси Одлуку о додјели „Награде за животно 
дјело“. 

 

Члан 26. 
Техничке и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности Општи- 
нске управе општине Прњавор. 

 
Члан 27. 

      Овај Правилник ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-7/20                                   Начелник 

Дана: 28.01.2020. године                 Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”  
број 97/16 и 36/19), члана 240. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 
66/18) 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 општи- 
нских органа управе општине Прњавор, са једне 
стране и Начелник општине Прњавор, као заступник 
послодавца – Општине Прњавор, са друге стране, 
закључили су 

 
АНЕКС БР. 7 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
Члан 1. 

У Анексу бр. 6 Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 35/17, 
2/18, 14/18, 15/18, 15/19, 20/19 и 2/20), члан 4. мијења 
се и гласи: 

„Овај анекс колективног уговора ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе- 
ном гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се 
од 01.02.2020. гпоодине.“ 

 
Члан 2. 

Овај анекс колективног уговора ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе-  

ном гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 3/20               Број: 01/1-022-6/20 
Датум: 24.01.2020. год.            Датум: 24.01.2020. год. 
 
Синдикална организација  
општинских органа управе           

предсједник,                                   Начелник општине 
Родољуб Вукић, с.р.                      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и ), члан 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број: 15/17 и 12/18) и члана 4. Правилника о крите- 
ријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
удружењима из области културе и осталим удруже- 
њима („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) Бранка Козаревић, предсједник Комисије, 
2)  Лидија Калењук Милијаш, 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: 01/1-014-46/18 од 08.02.2018. 
године и Рјешење о измјени рјешења број 01/1-014-
64/19 од 27.02.2019. године. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
         
 5. Приговор не одлаже извршење рјешења.  
 
Број: 01/1-014-14/20                                          Начелник 

Дана: 21.01.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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