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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 19/19) 
и члана 9. став 1. Правилника о критеријумима, на- 
чину и поступку расподјеле средстава удружењима 
из области културе и осталим удружењима („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“ број 2/18), начелник 
општине Прњавор доноси 

 
О Д Л У К У 

о расподјели средстава удружењима из области  
 
 

културе и осталим удружењима 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 

них средстава обезбијеђених у буџету општине Пр- 

њавор на буџетској позицији 415200 – Помоћ удру- 

жењима из области културе и осталим удружењима, 

у оквиру организационе јединице 00750150 – Одје- 

љење 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 30.000,00 

КМ расподјељују се на начин како слиједи: 

 

Редни 
број 

Назив 
Пројекта/програма 

Носилац активности 
Износ у 

КМ 

1. „Међународни дан породице“ 
Удружење родитеља са четворо и 
више дјеце Прњавор 

800,00 

2. „Очистимо Љубић“ 
Планинарско друштво „Корак 
више“ Прњавор 

300,00 

3. „Let’s do it – Милион садница за један дан“ 
Планинарско друштво „Корак 
више“ Прњавор 

200,00 

4. „Дјечија шетња“  
Планинарско друштво „Корак 
више“ Прњавор 

300,00 

5. „Љетно кино“ 
Планинарско друштво „Корак 
више“ Прњавор 

400,00 

6. „Породична олимпијада 2020“ 
Планинарско друштво „Корак 
више“ Прњавор 

400,00 

7. „Шеста позоришна ревија „Прњавор и пријатељи“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 500,00 

8. 
„Годишњи концерт СПКД Просвјета“ Пододбор 
Штрпци 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 200,00 

9. 
„Обиљежавање 17 година рада прњаворског 
аматерског позоришта“ 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 200,00 

10. „Дочек дјечије нове године“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 300,00 

11. „17. маскенбал за дјецу“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 1.500,00 

12. 
„Општинска смотра фолклора поводом Дана 
општине“ 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 800,00 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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13. „Такмичење фолклорних секција СПКД „Просвјета“  СПКД „Просвјета“ Прњавор 500,00 

14. „Васкршње свечаности“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 1.800,00 

15. „Смотра ветерана фолклора“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 600,00 

16. „Ревија представа поводом Дана опшине Прњавор“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 1.600,00 

17. 
Српско коло као нематеријална баштина УНЕСКО-а 
„Прњавор у колу“ 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 300,00 

18. „Годишњи концерт Друштва“ СПКД „Просвјета“ Прњавор 800,00 

19. 
„Концерт поводом обиљежавања Првог српског 
устанка“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.800,00 

20. „Никољдански дјечији концерт“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 900,00 

21. „Смотра дјечијег народног стваралаштва“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.000,00 

22. „Годишњи концерт“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 2.000,00 

23. 
„Легализације објеката у избјегличким насељима у 
општини Прњавор и легализације некретнина у 
ФБиХ“ 

Удружење „Останак“ О.О. 
Прњавор 

4.500,00 

24. „Bicke rock fest“ Мото клуб „Прњавор 07“ 1.000,00 

25. „Поп-рок школа“ 
Друштво умјетника и пријатеља 
умјетности 

1.000,00 

26. „Тродневна одлука нове спасилачке школе“ 
Удружење за заштиту ријека, 
ријечних сливова и екстремне 
спортове „Дерава“ Прњавор 

500,00 

27. „Петровдански сабор фолклора“ 
КУД „Свилен конац“ Насеобина 
Лишња 

2.500,00 

28. „Књижевно вече поводом Дана општине“ 
Удружење писаца завичаја 
Прњавор 

400,00 

29. „Своме роду од Косова до данас“ СКК „Таласи“ Прњавор 1.300,00 

30. „Вече са Таласима“ СКК „Таласи“ Прњавор 500,00 

31. „Омаж умрлим члановима Клуба“ СКК „Таласи“ Прњавор 200,00 

32. „Прњаворске хорске свечаности“ СЦПД „Свети Георгије“ Прњавор 900,00 

Члан 3.  
 Приликом одлучивања о висини средстава 
посебно ће се водити рачуна о тренутној распо- 
ложивости средстава у буџету општине. 
 Одлуку о исплати новчаних средстава доно- 
си Начелник општине у форми закључка, а на при- 
једлог Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности.  

 
Члан 4.  

 За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 
љење 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“ број: 9/19 I 16/19). 
 

Члан 7.  
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Прња-  

вор“.  
 
Број: 01/1-022-52/20                              Начелник 
Дана: 26. фебруар 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), члана 79. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16), члана 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 и 12/18), 
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 (у даљем тексту: Комисија) име- 
нују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсје- 
дник, 

2) Бесима Мујанић, службеник, члан, 
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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 
мјеста у градској, односно општинској управи (“Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број 42/17). Ко- 
нкурсна комисија ће доставити начелнику општине 
листу за избор кандидата са записницима о преду- 
зетим 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: 01/1-120-10-1/20                           Начелник 
Дана: 25. фебруар 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 161. Закона о службе- 
ницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16), члана 44. Правилника о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској упра- 
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18), начелник општине Прњавор 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- 
ног радног мјеста намјештеника у Општинској упра- 
ви општине Прњавор (у даљем тексту: Конкурсна 
комисија) именују се: 

1) Милоранка Лазаревић, службеник, пре- 
дсједник, 

2) Душан Слијепчевић, намјештеник, члан, 
3) Ивана Декет, службеник за управљање 

људским ресурсима, члан. 
 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњеног радног мјеста намјеште- 
ника у Општинској управи општине Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и сачињавање листе за 
избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин 

одређен Законом о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
Правилником о јединственим процедурама за попу- 
њавање 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 предузетим радњама у 
току изборног поступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-120-10-2/20                           Начелник 
Дана: 25. фебруар 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 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), чланова 67. и 88. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и Правилника о 
додјели једнократне новчане помоћи за суфинанси- 
рање трошкова асистиране репродукције – вантјеле- 
сне оплодње („Службени гласник општине Прња- 
вор“ број 7/19), начелник општине Прњавор доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за додјелу 

једнократне помоћи за обављање асистиране 
репродукције - вантјелесне оплодње 

 
 1. У Рјешењу о именовању Комисије за до- 
дјелу једнократне помоћи за обављање асистиране 
репродукције - вантјелесне оплодње, број 01/1-014-
120/19 од 19.04.2019. године („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 8/19), у члану 1. у тачки 1) 
умјесто ријечи „Зорица Сувајац“ треба да стоје рије- 
чи: „Бранка Козаревић“.  
 2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 
јењено. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-48/20                               Начелник 
Дана: 26. фебруар 2020. године    Дарко Томаш, с.р. 
 

155 
 

 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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) и члана 8. Правилника 
о додјели подстицаја за запошљавање у привреди 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 4/20), 
начелник општине, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за преглед пријава и  
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утврђивање ранг листе пријављених у пројекту 
додјеле подстицаја за запошљавање повећањем 

производних капацитета предузећа регистрованих на 
подручју општине Прњавор 

 
I 

 У Комисију за преглед пријава и утврђивање 
ранг листе пријављених у пројекту додјеле подсти- 
цаја за запошљавање повећањем производних капа- 
цитета предузећа регистрованих на подручју општи- 
не Прњавор (у даљем тексту: Комисија) именују се: 
 1. Ана Војводић, Кабинет начелника 
 2. Невена Галић Митрић, Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности 
 3. Сњежана Маринковић, Одјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности. 

 
II 

 Задатак Комисије је да изврши преглед при- 
стиглих пријава по Јавном позиву за додјелу по- 
дстицаја за запошљавање повећањем производних 
капацитета предузећа регистрованих на подручју 
општине Прњавор, те изврши бодовање и утврди 
ранг листу квалификованих пријава. 

 
III 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

IV 
 Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-49/20                              Начелник 
Дана: 27. фебруар 2020. године    Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 88. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број 15/17) и члана 6. став 1. Прави- 
лника о додјели једнократне новчане помоћи гра- 
ђанима из буџета општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11), наче- 
лник општине доноси сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу једнократне 
новчане помоћи 

 
 1. У Комисију за додјелу једнократне новча- 
не помоћи грађанима из буџета општине Прњавор (у 
даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Љиљана Милишић, предсједник, 
2) Бесима Мујанић, члан, 
3) Дајана Марић, 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 по- 
моћи грађанима из буџета општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 21/09 и 
2/11). 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

 
Број: 01/1-014-36/20                             Начелник 
Дана: 3. март 2020. године            Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 3. Одлуке о радном времену 
у угоститељским, трговинским, занатским, услу- 
жним и другим објектима на подручју општине 
Прњавор /Пречишћени текст/ („Службени гласник 
општине Прњавор“ број: 9/17), члана 13. Закона о 
занатско-предузетничкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 
67/13, 44/16, 84/19) и члана 67. и 88. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број: 15/17, 12/18), д о н о с и м 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 У недјељу, 08.03.2020. године у времену од 
07,00 до 20,00 часова могу да раде сви пословни 
субјекти који обављају дјелатност трговине на мало 
цвијећем - Цвјећаре. 
 

II 
 Овај Закључак доносим на захтјев посло- 
вних субјеката који обављају наведену дјелатност на 
подручју општине Прњавор и указане потребе за 
радом истих, у циљу задовољења потреба грађана на 
Међународни дан жена.  
 

III 
Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

  
Број: 01/1-014-51/20                             Начелник 
Дана: 03. март 2020. године         Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана  59. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општине 
Прњавор доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
о  допунама Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 1) У Правилнику о унутрашњој организа- 
цији и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 
14/18, 20/18, 21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 16/19, 20/19, 
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1/20 и 5/20) у члану 51. у ставу (2) у тачки 2. послије 
алинеје 27. додаје се нова алинеја која гласи: 
 „- обавља надзор над спровођењем одре- 
даба Одлуке о заштити изворишта воде за пиће, при- 
мјеном одредаба Правилника о здравственој испра- 
вности воде за пиће, контроли провођења мјера 
заштите у зонама санитарне заштите изворишта воде 
за пиће у складу са Одлуком о сеоским водоводима, 
јавним бунарима и јавним чесмама и одредбама 
Правилника о начину утврђивања услова за одре- 
ђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера за 
изворишта воде за јавно водоснабдијевање стано- 
вништва, надзор над пружањем услуге снабдијевања 
питком водом и надзор над кориштењем објеката и 
уређаја система снабдијевања питком водом и о 
извршеном надзору службено обавјештава Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције и 
јавно комунално предузеће.“ 
Досадашња алинеја 28. постаје алинеја 29. 
 2) У истом члану, у ставу (3) у тачки 3. по- 
слије алинеје 3. додаје се нова алинеја која гласи: 
 „- обавља надзор над спровођењем одредаба 
Одлуке о условима и начину прикључења грађевина 
на објекте и уређаје комуналне инфраструктуре, над 
пружањем услуге одводње и пречишћавања отпа- 
дних вода и над кориштењем објеката и уређаја 
система одводње и пречишћавања отпадних вода, 
као и надзор над управљањем и одржавањем водних 
објеката за водоснабдијевање и одводњу и пречи- 
шћавање отпадних вода у складу са Одлуком о 
изградњи управљања и одржавања водних објеката 
на подручју општине и о извршеном надзору слу- 
жбено обавјештава Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције и јавно комунално пре- 
дузеће.“ 
Досадашња алинеја 5. постаје алинеја 6. 
 

Члан 2. 
 У члану 54., у тачки 3. послије алинеје 14. 
додаје се нова алинеја која гласи: 
 „ - обавља послове из области водних услуга 
(обавља техничке послове и даје стручни налаз, 
упуте и мишљења у поступку издавања водних аката; 
учествује у утврђивању урбанистичко-техничких 
услова у поступку одобравања грађења објеката и 
уређаја водних услуга; врши преглед и провјеру 
техничке документације у поступку издавања водних 
аката; учествује у поступку израде Одлуке о заштити 
изворишта воде за пиће; приликом израде про- 
сторних и других планова који утичу на заштиту 
вода, њихово уређење и кориштење, предлаже да се 
у те планове унесу заштићена и угрожена подручја 
према одредбама Закона о водама; учествује у изради 
и прати реализацију планских докумената из области 
комуналних дјелатности које се односе на планирање 
развоја и обављања водних услуга водоснабдијевања 
и одводње и пречишћавања отпадних вода: стра- 
тегија развоја комуналних дјелатности, средњорочни 
програм развоја и обављања комуналних дјела- 
тности, годишњи програми обављања комуналних 
дјелатности, годишњи програми изградње објеката и 
уређаја комуналне структуре; учествује у изради 
пројектних задатака за изградњу објеката и уређаја 

система водних услуга; приликом израде планских 
докумената просторног уређења води рачуна да се у 
планским документима на адекватан начин третира 
водна инфраструктура: системи снабдијевања водом 
и системи одвођења отпадних вода у складу са 
oдредбама Правилника о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења).“ 
Досадашња алинеја 15. постаје алинеја 16. 
 

Члан 3. 
 (1) У члану 55. у ставу (1), у тачки 3. послије 
алинеје 14. додаје се нова алинеја која гласи: 
 „- обавља послове из области водних услуга 
(обавља стручне послове из области водних услуга 
на начин предвиђен законом и другим прописима 
којима је регулисана та област; непосредно извр- 
шава прописе скупштине општине или прописе који 
се односе на обављање водних услуга; припрема и 
даје одговоре на питања скупштине општине и 
начелника која се односе на извршавање закона и 
других прописа, те о стању и проблемима у области 
водних услуга; на основу података о стању у области 
водних услуга припрема аналитичке, информативне 
и друге материјале за скупштину општине и 
начелника у циљу упознавања тих органа са стањем 
у области водних услуга и потребом за пре- 
дузимањем одговарајућих мјера; припрема и доста- 
вља надлежној агенцији за водна подручја податке за 
информациони систем вода од значаја за управљање 
водама који се односе на водне услуге; врши 
издавање увјерења о чињеницама о којима се воде 
службене евиденције, као и о чињеницама о којима 
се не воде службене евиденције; успоставља и 
одржава базу података из области водних услуга; 
прима странке и даје им стручна објашњења и упуте 
о питањима из дјелокруга свог радног мјеста; при- 
према извјештаје начелнику општине и скупштини 
општине о обављеном надзору над примјеном 
прописа из области комуналних дјелатности; прати 
реализацију Уговора о пружању јавних водних 
услуга на подручју општине; надгледа реализацију 
пословних планова јавног комуналног предузећа 
које обавља водне услуге и о његовој реализацији 
извјештава начелника; разматра и даје мишљење 
начелнику на планове пословања јавног предузећа 
које обавља водне услуге у дијелу који се односи на 
обављање водних услуга).“ 
Досадашња алинеја 15. постаје алинеја 16. 
 (2) У истом члану и ставу, у тачки 4. по- 
слије алинеје 8. додаје се нова алинеја која гласи: 
 „- обавља послове из области водних услуга 
(прати стање у снабдијевању питком водом, у слу- 
чају поремећаја у снабдијевању питком водом пре- 
длаже увођење мјера ограничења у снабдијевању за 
све или поједине кориснике услуге; у случају насту- 
пања неочекиваних поремећаја или прекида у оба- 
вљању водне услуге водоснабдијевања предузима, 
односно предлаже начелнику предузимање мјера и 
активности прописане одредбама Закона о кому- 
налним дјелатностима; даје одговоре на питања 
правних и физичких лица у вези са рјешавањем 
њихових права и захтјева везаних за кориштење, 
односно пружање водних услуга од стране јавног 
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предузећа које обавља водне услуге; учествује у 
изради и прати реализацију планских докумената из 
области комуналних дјелатности које се односе на 
планирање развоја и обављања водних услуга 
водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпа- 
дних вода (стратегија развоја комуналних дјела- 
тности, средњорочни програм развоја и обављања 
комуналних дјелатности, годишњи програми оба- 
вљања комуналних дјелатности, годишњи програми 
изградње објеката и уређаја комуналне структуре); 
израђује годишње, полугодишње и мјесечне извје- 
штаје о раду; организује и извршава послове на 
преузимању на управљање и одржавање локалних 
(мјесних/руралних) водоводних система, јавних бу-  

нара и јавних чесми од стране општине; води eви- 
денцију о локалним (мјесним/руралним) водово- 
дним и канализационим системима; учествује у 
изради прописа које доноси скупштина општине из 
области водних услуга.)“ 
Досадашња алинеја 9. постаје алинеја 10.  
 

Члан 4. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-56/20         Начелник 
Дана: 06. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р.
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