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Ha основу члана 82. став 3. Закона о лока- 
лној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српск“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњаво“, број: 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о награђивању ученика основних и средњих 

школа 
 

Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се поступак и 

начин награђивања ученика основних и средњих 
школа (у даљем тексту: ученика) за постигнуте резу- 
лтате у учењу, као и резултате постигнуте на репу- 
бличким, државним и такмичењима вишег ранга. 

 
Члан 2. 

  Средства за награђивање ученика обезбје- 
ђују су у Буџету општине Прњавор, у оквиру Одје- 
љења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности, на буџетској позицији Средства за 
студентске награде – посебни резултати током 
школовања. 

 
Члан 3. 

 (1) У циљу подстицања ученика за пости- 
зање бољих резултата у васпитно-образовном раду и 
ваннаставним активностима Општина награђује и по- 
хваљује ученике који постижу изузетне резултате у:  
 1) реализацији и примјени наставног про- 
грама, 
 2) успјешном презентовању Општине на та- 
кмичењима и смотрама. 
 (2) Награде се додјељују за појединце и 
екипе на основу постигнутих резултата из става 1. 
овог члана. 
 

 

Члан 4. 
Врсте и износи награда за ученике, који 

остваре посебне резултате у учењу и на такми- 
чењима су: 

1) ученик генерације 
 1. ученик генерације основне школе - 150,00 
КМ, 
 2. ученик вуковац у основној школи - 100,00 
КМ, 
 3. ученик генерације средње школе у тро- 
годишњем трајању - 170,00 КМ, 
 4. ученик генерације средње школе у четво- 
рогодишњем трајању – 200,00 КМ, 
 5. ученик вуковац у средњој школи - 150,00 
КМ, 
 2) такмичење на републичком нивоу 
 1. прво мјесто за ученике основне школе - 
200,00 КМ, 
 2. прво мјесто за ученике средње школе - 
200,00 КМ, 
 3. прво мјесто за екипу основне школе - 
200,00 КМ, 
 4. прво мјесто за екипу средње школе - 
200,00 КМ, 
  3) такмичење на нивоу БиХ 
 1. прво мјесто за ученике основне школе - 
300,00 КМ, 
 2. друго мјесто за ученике основне школе - 
200,00 КМ, 
 3. треће мјесто за ученике основне школе - 
100,00 КМ, 
 4. прво мјесто за ученике средње школе - 
300,00 КМ, 
 5. друго мјесто за ученике средње школе - 
200,00 КМ, 
 6. треће мјесто за ученике средње школе - 
100,00 КМ, 
 7. прво мјесто за екипу основне школе - 
300,00 КМ, 
 8. друго мјесто за екипу основне школе - 
200,00 КМ, 
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 9. треће мјесто за екипу основне школе - 
100,00 КМ, 
 10. прво мјесто за екипу средње школе - 
300,00 КМ, 
 11. друго мјесто за екипу средње школе - 
200,00 КМ, 
 12. треће мјесто за екипу средње школе - 
100,00 КМ. 
 

Члан 5. 
 (1) Награде из члана 4. Правилника додје- 
љују се за резултате остварене на такмичењима из 
свих наставних предмета, спортских и других 
такмичења која организују Републички педагошки 
завод и Министарство просвјете и културе Репу- 
блике Српске. 
 (2)  Награде се додјељују за текућу школску 
годину. 
 

Члан 6. 
 (1) За постигнуте резултате на такмичењима 
вишег ранга (међународна такмичења, Балканијада, 
олимпијада) новчане награде су за 50% веће у односу 
на награде остварене на такмичењима на нивоу БиХ. 
 (2) Награде за успјехе ученика у екипним 
такмичењима се додјељују школама, које ће дозна- 
чена средства користити за набавку наставних сре- 
дстава која су потребна секцији чији тим је освојио 
награду. 
 (3) Право на новчане награде имају и уче- 
ници основне и средње музичке школе. 
 (4) Право на награде из става 3. овог члана 
могу остварити највише три ученика. 
 

Члан 7. 
 (1) Награде се додјељују на основу података 
достављених Одјељењу за локални економски развој 
и друштвене дјелатности од стране школа. 
 (2) Школе достављају детаљне податке о 
ученицима и екипама који треба да буду награђени, 
као и доказе о оствареном успјеху. 
 (3) Рок за доставу података је 20. јун, након 
чега ће услиједити додјела награда. 
 

Члан 8. 
 (1) Право на новчане награде из члана 4. 
тачка 1), тачка 2), подтачке 1. и 2. и тачка 3),  
подтачке од 1. до 6. имају и ученици са пребива- 
лиштем у општини Прњавор а који похађају основну 
и средњу школу ван територије општине Прњавор.  

(2) За ученике из става 1. овог члана наче- 
лник општине ће почетком јуна мјесеца, путем 
Одјељења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности, расписати јавни позив.  

(3) Јавни позив се објављује на званичној 
интернет страници Општинске управе општине 
Прњавор и у средствима јавног информисања и траје 
10 дана од дана објављивања. 

 
Члан 9. 

 (1) Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности обрађује податке, припрема и 

доставља начелнику општине листу ученика и екипа 
који треба да буду награђени.  
 (2) Одлуку о додјели награда доноси наче- 
лник општине у форми закључка. 

 
Члан 10. 

 Ступањем на снагу овог Правилника пре- 
стаје да важи Правилник о награђивању ученика 
основних и средњих школа („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 11/18, 14/18 и 14/19). 
 

Члан 11. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-59/20                              Начелник 
Датум: 14. април 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о ло- 
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допуни Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи за суфинансирање 
трошкова асистиране репродукције – вантјелесне 

оплодње 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о додјели једнократне новча- 
не помоћи за суфинансирање трошкова асистиране 
репродукције - вантјелесне оплодње („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 7/19), члан 3. мијења 
се и гласи:  
 „(1) Право на додјелу једнократне новчане 
помоћи из члана 2. овог Правилника може остварити 
жена која: 
 1) има пребивалиште на подручју општине 
Прњавор најкраће двије године прије подношења 
захтјева, 
 2) да јој је у вези са планирањем породице, 
признато право на три процедуре асистиране 
репродукције – вантјелесне оплодње на терет Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске. 
 (2) Комисија може, у оправданим случа- 
јевима, предложити исплату средстава у максима- 
лном износу до 300,00 КМ приликом првог, другог и 
трећег покушаја вантјелесне оплодње, за плаћање 
трошкова које не одобрава Фонд здравственог 
осигурања (лијекови и медицински налази који се 
примјењују у поступку вантјелесне оплодње а које 
не покрива Фонд, те путни трошкови).  
 (3) Оправданим случајем сматраће се захтјев 
подносиоца који се налази у тешкој материјалној 
ситуацији што ће документовати потврдом Завода за 
запошљавање да се налази на евиденцији незапо- 
слених лица или другим документима којима се 
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недвосмислено може утврдити тежа материјална 
ситуација.“. 
 

Члан 2. 
 Члан 7. мијења се и гласи:  
 „(1) Уколико странка приликом подношења 
захтјева не приложи сву потребну документацију, 
комисија ће затражити допуну захтјева потребним 
документима у року од 15 дана од дана пријема 
захтјева за допуну. У случају да странка не изврши 
допуну захтјева у остављеном року, захтјев ће бити 
одбачен као непотпун о чему ће подносилац бити 
обавијештен.  
 (2) Одлуку о исплати новчаних средстава за 
вантјелесну оплодњу доноси начелник општине у 
форми закључка а на приједлог комисије.  
 (3) Приликом одлучивања о висини распо- 
дјеле средстава посебно ће се водити рачуна о 
тренутној расположивости средстава у буџету oпшти-  
 

не Прњавор.“. 
 

Члан 3. 
Иза члана 8. додаје се нови члан 9. који 

гласи: 
 

„Члан 9. 
Стручне и административно-техничке по- 

слове за потребе комисије обављаће Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности.“.  

Досадашњи члан 9. постаје члан 10. 
 

Члан 4. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-61/20                               Начелник 
Датум: 13. мај 2020. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
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