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На основу члана 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 30/07), члана 30. 

став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 30. став 1. алинеја 

21. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05), Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној дана 08.12.2009. 

године донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о кредитном задужењу 
 

Члан 1. 

Одобрава се кредитно задужење општини 

Прњавор у износу од 3.500.000,00 KM (тримилио- 

напестотинахиљадаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 

Кредитна средства намијењена су за фина- 

нсирање капиталних инвестиција у 2010. години. 
 

Члан 3. 

Капиталне инвестиције биће реализоване у 

складу са Програмом изградње, модернизације и 

реконструкције инфраструктурних објеката на 

подручју општине Прњавор за 2010. годину. 
 

Члан 4. 

Кредитна средства општине Прњавор су 

дугорочна и обезбиједиће се путем кредитног 

споразума.  
 

Члан 5. 

Општина Прњавор се кредитно задужује  

под следећим условима: 

а)  рок отплате 10 година, уз грејс период 

од 6 мјесеци,  

б) период коришћења кредита је 2010. 

година, 

в) период коришћења кредита не улази у 

период отплате кредита, а у периоду кориштења па 

до преноса кредита у отплату, на искориштени 

кредит општина ће плаћати камату на мјесечном 

нивоу,  

г) отплата главнице и камате врши се на 

мјесечном нивоу, почев од  фебруара 2011. године, 

а завршава се јануара 2021. године,  

д) као инструменте обезбјеђења отплате 

кредита општина ће банци предати бјанко 

потписане мјенице и бјанко налог за пренос,  

ђ) валута плаћања је КМ, 

е) остали услови кредита (каматe и трошко- 

ве обраде кредитног захтјева) биће одређени 

избором најповољнијег понуђача, у складу са 

процедура- ма прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ, а максимална камата у сврху 

утврђивања поштовања ограничења утврђених 

чланом 48. закона износи 7 % годишње, а трошкови 

накнаде за обраду 0,5 % на износ одобреног 

кредита. 

ж) период амортизације капиталних инве- 

стиција које ће се финансирати из задужења је у 

просјеку 40 година. 

 
Члан 6. 

(1) Задуженост општине Прњавор по овом 

кредиту и отплатама дуга (главница + камата) по 

раније реализованим кредитима не прелази ограни- 

чења утврђена у члану 48. тачка 1. Закона о задужи- 

вању, дугу и гаранцијама Републике Српске, у свим 

годинама отплате овог задужења.  

(2) Квантификације у вези са ограниче- 

њима која су садржана у члану 48. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

саставни су дио ове одлуке. 

 
Члан 7. 

Отплата кредита врши се из прихода 

буџета општине Прњавор. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број:  01-022-242/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 2. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је 

   

ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ Прњавор 

  

Члан 1. 

            У  Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

„Радио-Прњавор“ Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 1/92, 1/04, 15/05 и 1/06), 

члан 3. мијења се и гласи:  

            „Дјелатности предузећа су: 

а) 92.200 – радио и телевизијске дјелатно- 

сти, 

б) 64.200 – телекомуникације, 

в) 74.402 – остале услуге рекламе и пропага- 

нде и  

г) 22.140 – издавање звучних записа“. 

  

Члан 2. 

            Статут Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ 

ускладиће се са овом одлуком у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

  

Члан 3. 

            Овлашћује се Статутарно-правна комисија 

да утврди пречишћени текст Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ Прњавор. 

  

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  
Број: 01-022-245/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06), члана 4. Прави- 

лника о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 14/07) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржа- 

ној дана 08.12.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје неизграђеног 

грађевинског земљишта у државној својини 
 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком спровешће се лицитацијом продаја неизгра- 

ђеног грађевинског земљишта у државној својини 

означеног као: к.ч. број 848/42, њива 5. класе у 

површини од 1988 м2 уписана у ПЛ број 30 к.о 

Вучијак на име посједника Скупштина општине 

Прњавор са 1/1 дијела, односно по старом премјеру 

земљиште означено као к.ч. број 454/8, њива у 

површини од 1408 м2  и к.ч. број 451/15, њива у 

површини од 580 м2, а све уписано у зк.ул број 313 

к.о. Вучијак, право располагања Скупштина општи- 

не Прњавор са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

  Почетна продајна цијена грађевинског 

земљишта из члана 1. ове одлуке  износи 1 КМ по 

1м2  грађевинског земљишта. 

 

Члан 3. 

 За учешће у поступку лицитације учесник 

је дужан уплатити износ од 1.000,00 КМ на 

јединствени рачун трезора општине Прњавор, број 

555-007-01215707-45 или на благајни Администра- 

тивне службе општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

 Продајну цијену наведеног земљишта 

учесник лицитације са којим ће се закључити 

уговор, обавезан је уплатити у року од 30 дана 

након закљученог поступка лицитације, а предаја 

земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 
осам дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 

Члан 5. 

 (1) Поступак лицитације грађевинског 

земљишта спровешће Комисија за продају неизгра- 

ђеног градског грађевинског земљишта у државној 

својини путем јавног надметања. 

(2) Продаја неизграђеног грађевинског 

земљишта објавиће се у дневном листу „Фокус“, на 

огласној табли Административне службе општине 

Прњавор и на огласној табли Мјесне заједнице 

Кремна и то најкасније на 15 дана прије дана 

продаје. 

 

Члан 6. 

 (1) Ако не успије прва продаја неизгра- 

ђеног  грађевинског земљишта из члана 1. ове одлу- 
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ке, продаја ће се поновити, а оглас о поновној 

продаји ће се на основу ове одлуке поновити у 

дневном листу „Фокус“, на огласној табли Админи- 

стративне службе општине Прњавор и на огласној 

табли Мјесне заједнице Кремна. 

 (2) Ако не успије ни поновљена продаја, 

сматраће се да је јавна продаја остала безуспјешна, 

па ће се продаја земљишта извршити непосредном 

погодбом. 
 

Члан 7. 

 Овлашћује се начелник општине да на 

основу ове одлуке распише оглас о продаји неизгра- 

ђеног грађевинског земљишта. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-246/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                   инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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  На основу члана 6. 7. и 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана 08.12.2009. године донијела 

је 

 

О Д Л У К У    

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Радио-Прњавор“ Прњавор и директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

  

Члан 1. 

 Расписује се јавни конкурс за избор и име- 

новање: 

а) чланова Управног одбора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор, 

б) чланова Надзорног одбора Јавног преду- 

зећа „Радио-Прњавор“ Прњавор и 

 в) директора Јавне установе Центар за соци- 

јални рад Прњавор. 

 

Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

 а) да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

 б) да су старији од 18 година, 

в) да нису отпуштени из државне службе 

на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било 

на нивоу државе или ентитета) као резултат 

дисципли- нске мјере на било којем нивоу власти у 

Републици Српској у периоду од три године прије 

дана објављивања упражњеног мјеста, 

 г) да нису осуђивани за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кажњива дјела која их чине неподобним за 

обављање послова на упражњеним мјестима, одно- 

сно да се против њих не води кривични поступак, 

 д) да не служе казну, изречену од стране 

Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 

под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 

налогу да се појаве пред Судом. 

(2) посебни услови за именовање органа из 

претходног члана прописани су оснивачким актом и 

статутом установе. 

 

Члан 3. 

 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Фокус“. 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

Члан 4. 

 Скупштина општине именује Комисију за 

избор која ће провести процедуру јавног конкурса и 

доставити Комисији за избор и именовање ранг-

листу кандидата за органе из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 Комисија за избор састоји се од 5 (пет) 

чланова. У Комисију за избор именују се лица која 

имају најмање исти или већи степен стручне спреме 

за који се спроводи поступак, те лица која су 

упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске. 

 

Члан 6. 

 Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије за избор обављаће 

Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-247/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 6. 7. и 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 41/03) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана 08.12.2009. године донијела 

је 

 

О Д Л У К У    

о расписивању поновног јавног конкурса за избор и 

именовање два члана Управног одбора Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор 

 
Члан 1. 

 Расписује се поновни јавни конкурс за 

избор и именовање два члана Управног одбора 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор. 

 
Члан 2. 

 Општи и посебни услови за именовање 

чланова у Управни одбор Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор прописани су законом и 

оснивачким актом установе. 

 
Члан 3. 

 (1) Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Фокус“. 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног ко- 

нкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 
Члан 4. 

 Скупштина општине именује Комисију за 

избор која ће провести процедуру јавног конкурса и 

доставити Комисији за избор и именовање ранг-

листу кандидата за чланове органа из члана 1. ове 

одлуке. 

 
Члан 5. 

 Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије за избор обављаће 

Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-251/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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         На основу члана 12. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 2/06, 1/07 и 18/07) и Извјештаја 

мандатно-имунитетске комисије Скупштина општи- 

не Прњавор на 13. сједници одржаној 08.12.2009. 

године, донијела је  

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку мандата одборнику у Скупштини 

општине Прњавор мр Синиши Гатарићу 

 

1. Констатује се да је мандат одборнику у 

Скупштини општине Прњавор, мр Синиши 

Гатарићу из Прњавора, престао дана 

02.11.2009. године на лични захтјев. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-94/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 7., 9. и 10. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 2/06, 1/07 и 18/07), а 

након разматрања Извјештаја Верификационе 

комисије, Скупштина општине Прњавор, на 13. 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

1. Верификује се мандат у Скупштини општи- 

не Прњавор, одборнику Перици Ђумићу са 

листе Српске демократске странке. 

   

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-95/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 30. алинеја 19. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/8), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

поновном јавном конкурсу за избор и именовање 

два члана Управног одбора Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор 
 

I 

          У Комисију за провођење поступка по 

поновном јавном конкурсу за избор и именовање 
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два члана Управног одбора Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 

избор), именују се: 

 

1. Славиша Николаш, предсједник, (са листе  

1. стручњака) 

2. Божидар Ивановић, члан, (са листе 

стручњака) 

3. Бранка Ристић, члан, (службеник) 

4. Драган Панчић, члан ( службеник) и 

5. Синиша Тешановић, члан.(службеник). 

 

II 

Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по поновном јавном 

конкурсу за избор и именовање два члана Управног 

одбора Јавне установе Народна библиотека Прња- 

вор, што укључује контролу испуњавања услова, 

обављање интервјуа са кандидатима и утврђивање 

ранг-листе кандидата.  

 Комисија за избор ће извјештај о проведе- 

ном поступку са утврђеном ранг-листом кандидата 

за избор и именовање два члана Управног одбора 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор доста- 

вити Комисији за избор и именовање Скупштине 

општине. 

 

III 

         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-97/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 121. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 30. 

алинеја 19. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 6/8), 

Скупштина општине Прњавор на сједници  одржа- 

ној 08.12.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

поновном јавном конкурсу за избор и именовање 

начелника Одјељења за просторно уређење 

Административне службе општине Прњавор 

 

I 

          У Комисију за провођење поступка по 

поновном јавном конкурсу за избор и именовање 

начелника Одјељења за просторно уређење 

Административне службе општине Прњавор (у 

даљем тексту: Комисија за избор), именују се: 

 

1. Горан Земун, предсједник, (са листе 

стручњака) 

2. Божидар Ивановић, члан, (са листе 

стручњака) 

3. Сузана Шврака, члан, (са листе стручњака) 

4. Паулина Јеврић, члан ( службеник) и 

5. Драгана Марковић, члан (службеник). 

 

II 

Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по поновном јавном 

конкурсу за избор и именовање начелника 

Одјељења за просторно уређење Административне 

службе општине Прњавор, што укључује контролу 

испуњавања услова, обављање интервјуа са канди- 

датима и утврђивање ранг-листе кандидата на 

основу стручних способности.  

 Комисија за избор ће извјештај о 

проведеном поступку са утврђеном ранг-листом 

кандидата за избор и именовање начелника Одјеље- 

ња за просторно уређење општинске администра- 

тивне лужбе доставити начелнику општине. 

 

III 

         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-98/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 30. алинеја 19. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/8), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

јавном конкурсу за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор,  чланова Надзорног одбора 

„Радио-Прњавор“ Прњавор и директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

 

I 

          У Комисију за провођење поступка по јавном 

конкурсу за избор и именовање чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор, чланова Надзорног одбора „Радио-

Прњавор“ Прњавор и директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор (у даљем тексту: 

Комисија за избор), именују се: 

 

1. Славиша Николаш, предсједник, (са листе 

стручњака) 

2. Слободан Рудоњић, члан, (са листе 

стручњака) 
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3. Зоран Лекић, члан, (службеник) 

4. Новка Петровић, члан ( службеник) и 

5. Бранка Ристић, члан.(службеник) 

 

II 

Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по јавном конкурсу за 

избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, члано- 

ва Надзорног одбора „Радио-Прњавор“ Прњавор и 

директора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор, што укључује контролу испуњавања 

услова, обављање интервјуа са кандидатима и 

утврђивање ранг-листе кандидата.  

 Комисија за избор ће извјештај о 

проведеном поступку са утврђеном ранг-листом 

кандидата за избор и именовање наведених органа 

доставити Комисији за избор и именовање 

Скупштине општине. 

 

III 

         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-93/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу-  

блике Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08) Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 08.12.2009. године 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1) Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор: 

 

1. Милован Вукајловић, 

2. Мирко Новковић, 

3. Анђелко Шушак, 

4. Веселко Попадић и 

5. Никола Мерловић. 

 

 2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Закључком Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/09) 

није прихваћен Извјештај о раду Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор за 2008. годину и 

није дата сагласност на Програм рада за 2009. 

годину. Тачком 2. закључка тражено је од 

начелника општине да припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања. На 

основу наведеног закључка начелник општине је 

предложио разрјешење чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор. 

 Узимајући у оцјену наведене разлоге, овај 

орган је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 
Број: 01-111-89/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04) и члана  30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ Прњавор 

 

1) Разрјешавају се дужности чланови 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

Прњавор“ Прњавор: 

 

1. Савић Дамир, дипл. инж. Електроте- 

хнике из Прњавора, 

2. Радоњић Бранкица, проф. српског јези- 

ка и књижевности из Прњавора и 

3. Давидовић Ненад, наставник математи- 

ке и физике из Прњавора.  

 

 2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Образложење 

 Закључком Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/09) 

није прихваћен Извјештај о раду Јавног предузећа 

„Радио-Прњавор“ Прњавор за 2008. годину и није 

дата сагласност на Програм рада за 2009. годину. 

На основу наведеног закључка начелник општине је 

предложио разрјешење чланова Надзорног одбора 

ЈП „Радио-Прњавор“ Прњавор. 

 Узимајући у оцјену наведене разлоге, овај 

орган је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.  
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 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-111-90/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08) Скупштина општине 

Прњавор, на 13. сједници одржаној 08.12.2009. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ  

УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ПРЊАВОР 
 

1. Драгана Шћеповић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор са даном 08.12.2009. 

године. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Закључком Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/09) 

није прихваћен Извјештај о раду Јавне установе 

Центар за социјални рад за 2008. годину и није дата 

сагласност на Програм рада  за 2009. годину. 

На основу наведеног закључка начелник 

општине је предложио разрјешење директора ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор. 

 Узимајући у оцјену наведене разлоге, овај 

орган је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.  
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-111-87/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07), члана 48. став 2. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 18/99 и 62/02), члана 11. 

став 2. Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Јавне установе Дом здравља Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/08)  

и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), 

Скупштина општине Прњавор, на 13. сједници 

одржаној дана 08.12.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

 1. Др Милијана Спасић Лазаревић разрјеша- 

ва се дужности вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, са 

даном 08.12.2009. године, из разлога што Скупшти- 

на општине Прњавор није усвојила Извјештај о 

раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2008. годину, 

није дала сагласност на Програм рада ЈЗУ Дом 

здравља Прњавор за 2009. годину, што вршилац 

дужности директора у свом раду не примјењује 

прописе о здравственој заштити и што је протекао 

рок од 60 дана од дана именовања вршиоца 

дужности. 

2. Именована ће свој радноправни статус 

након разрјешења регулисати у Јавној  

здравственој установи Дом здравља Прњавор у 

складу са својом стручном спремом, а на основу 

закона и аката установе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

Члан 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07) прописује да директора установе имеује 

и разрјешава оснивач.  

Члан 48. став 2. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 18/99 и 62/02) прописује да када је општина 

оснивач здравствене установе именовање и разрје- 

шење директора установе врши се уз сагласност 

министра надлежног за послове здравља. 

Члан 11. став 2. Одлуке о организовању и 

усклађивању пословања Јавне установе Дом 

здравља Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 5/08) прописује да директора 

установе имеује и разрјешава оснивач. 

Члан 4. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима прописано је да се 

именовање може извршити без провођења поступка 

јавне конкуренције на највише два мјесеца. 

Обзиром да је од именовања госпође Спасић 

Лазаревић за вршиоца дужности директора ЈЗУ 

Дом здравља Прњавор протекло више од два 

мјесеца то је било потребно исту разријешити у 

складу са наведеним законом. 
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Др Милијана Спасић Лазаревић именована 

је Рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-

111-16-23/09 од 23.07.2008. године за директора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, 

након проведене процедуре по јавном конкурсу, без 

сагласности Министарства здравља и социјалне 

заштите, а разријешена је дужности директора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, 

Рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-

111-43/09 од 10.09.2009. године из разлога што 

Скупштина  није усвојила Извјештај о раду ЈЗУ 

Дом здравља Прњавор за 2008. годину, није дала 

сагласност на Програм рада ЈЗУ Дом здравља 

Прњавор за 2009. годину и због непостојања 

сагласности Министарства здравља и социјалне 

заштите на именовање. Рјешење Скупштине 

општине Прњавор број 01-111-47/09 од 10.09.2009. 

године др Милијана Спасић Лазаревић именована 

је за вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом 

здравља Прњавор до окончања поступка јавне 

конкуренције. Обзиром да ни након не добијања 

сагласности на Програм рада ЈЗУ Дом здравља 

Прњавор за 2009. годину, Скупштини није 

достављен нови Програм рада за 2009. годину и 

што вршилац дужности директора у свом раду 

крши и не примјењује прописе о здравственој 

заштити, а прије свега Скупштинску Одлуку о 

распореду амбуланти породичне медицине, 

Правилник о условима за оснивање здравствених 

установа и Закон о систему јавних служби. 

Имајући у виду наведено одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-111-85/09                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 18. став 2. Закона о систе- 

му јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 4. Закона о министа- 

рским, владиним и другим именовањима („Службе- 

ни гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Скупштина 

општине Прњавор, на 13. сједници одржаној дана 

08.12.2009. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

 1. Др Веселко Винчић, специјалиста поро- 

дичне медицине, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор са даном 09.12.2009. године, а до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 2. Права по основу радног односа именова- 

ном из претходне тачке утврдиће  надлежни орган у 

складу са Законом и актима Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07) прописано је да директора установе 

именује и разрјешава оснивач.  

Члан 4. Закона о министаским, владиним и 

другим именовањима даје могућност избора одно- 

сно именовања на јавне дужности, без провођења 

поступка јавне конкуренције, на период од највише 

два мјесеца.  

  Рјешењем Скупштине општине Прњавор, 

број 01-111-85/09 од 08.12.2009. године, др 

Милијана Спасић Лазаревић разријешена је 

дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом 

здравља Прњавор. Наведеним разрјешењем 

створена је потреба за именовање вршиоца 

дужности директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор до окончања поступка јавне 

конкуренције.  

На основу напријед наведеног, Скупштина 

општине Прњавор именује др Веселка Винчића, 

специјалисту породичне медицине, запосленог у 

ЈЗУ Дом здравља Прњавор, за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор до окончања поступка јавне конкуренције. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 
Број: 01-111-86/09                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08) Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 08.12.2009. године 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 
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1) У Управни одбор Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор, именују се: 

 

1. Живко Станић, 

2. др Миодраг Марјановић, 

3. Зехра Халиловић, 

4. Веселко Попадић и 

5. Боре Митрић. 

 

Чланови Управног одбора именују се до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 

 2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор, 

број 01-111-89/09 разријешени су дужности 

чланови Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор. Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, који се примјењује на свим 

нивоима власти у Републици Српској, укључујући и 

општине, одредбом члана 4. предвиђена су изузећа 

у примјени овог закона. У ставу 2. овог члана 

прописано је: “Номинације/именовања на краћи 

период: Ово су номинације или именовања на 

највише два (2) мјесеца која се не могу поновити и 

за која укупна накнада за цијели период не износи 

више од пет хиљада КМ (5.000)“. 

 Имајући у виду наведену законску одредбу, 

именују се чланови Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-111-91/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној 08.12.2009. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ Прњавор 

 

1) У Надзорни одбор Јавног предузећа 

„Радио-Прњавор“ Прњавор, именују се:  

1. Савић Дамир, дипл. инж. Електротехнике 

из Прњавора, 

2. Радоњић Бранкица, проф. српског језика и 

књижевности из Прњавора и 

3. Давидовић Ненад, наставник математике и 

физике из Прњавора. 

 

Чланови Надзорног одбора именују се до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 

 2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор, 

број 01-111-90/09 разријешени су дужности члано- 

ви Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

Прњавор“ Прњавор. Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, који се примјењује на свим нивоима власти 

у Републици Српској, укључујући и општине, 

одредбом члана 4. предвиђена су изузећа у примје- 

ни овог закона. У ставу 2. овог члана прописано је: 

“Номинације/именовања на краћи период: Ово су 

номинације или именовања на највише два (2) 

мјесеца која се не могу поновити и за која укупна 

накнада за цијели период не износи више од пет 

хиљада КМ (5.000)“. 

 Имајући у виду наведену законску одредбу, 

именују се чланови Надзорног одбора Јавног преду- 

зећа „Радио-Прњавор“ Прњавор до окончања посту- 

пка јавне конкуренције. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-111-92/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08) Скупштина општине 

Прњавор, на 13. сједници одржаној 08.12.2009. 

године донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ПРЊАВОР 

 

1. Дубрвка Малић, дипломирани дефекто- 

лог из Прњавора, именује се за вршиоца дужности 
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директора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор са даном 09.12.2009. године, а до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Образложење 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор, 

број 01-111-87/09, Драгана Шћеповић разријешена 

је дужности директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор. Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, који се примјењује на свим нивоима власти 

у Републици Српској, укључујући и општине, 

одредбом члана 4. предвиђена су изузећа у 

примјени овог закона. У ставу 2. овог члана 

прописано је: “Номинације/именовања на краћи 

период: Ово су номинације или именовања на 

највише два (2) мјесеца која се не могу поновити и 

за која укупна накнада за цијели период не износи 

више од пет хиљада КМ (5.000)“. 

 Имајући у виду наведену законску одредбу, 

Дубравка Малић из Прњавора, именује се за врши- 

оца дужности директора ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор са даном 09.12.2009. године, до 

окончања конкурсне процедуре. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 
Број: 01-111-88/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу  члана 60. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након разма- 

трања Извјештаја Мандатно-имунитетске комисије, 

Скупштина општине Прњавор на 13. сједници 

одржаној 08.12.2009. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

1.  Усваја се Извјештај Мандатно-имуни- 

тетске комисије са приједлогом рјешења о преста- 

нку мандата одборнику у Скупштини општи не 

Прњавор, мр Синиши Гатарићу, у мандатном 

сазиву 2008.-2012. године са даном 02.11.2009. 

године, а на лични захтјев. 
 

2.  Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-248/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу  члана 10. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Извјештаја Верификационе комисије, 

Скупштина општине Прњавор на 13. сједници 

одржаној  08.12.2009. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Усваја се Извјештај Верификационе комисије 

с приједлогом рјешења о престанку мандата 

одборнику Синиши Гатарићу у Скупштини општи- 

не Прњавор и рјешења о верификацији мандата 

одборнику Перици Ђумићу у Скупштини општине 

Прњавор у мандатном сазиву 2008- 2012. године. 

  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-249/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), а разматрајући Споразум о 

заједничком учешћу на изради пројекта „Региона- 

лни акциони план за свеобухватну заштиту слива 

ријеке Укрине-Студија“, Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 08.12.2009. године 

донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Даје се сагласност на Споразум о заједни- 

чком учешћу на изради пројекта „Регионални акци- 

они план за свеобухватну заштиту слива ријеке 

Укрине-Студија“. 

 

II 

 Саставни дио овог закључка је Споразум о 

заједничком учешћу на изради пројекта „Регио- 

нални акциони план за свеобухватну заштиту слива 

ријеке Укрине-Студија“. 

 

III 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине Прњавор да у активности око
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израде Студије укључи СРД „Укрински цвијет 

Прњавор“. 

 

IV 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-244/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор  („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), Ску- 

пштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана  08.12.2009. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да за следећу сједницу припре- 

ми приједлог Одлуке о комуналним таксама. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-243/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                    инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а 

разматрајући захтјев Одјељења за општу управу 

Административне службе општине Прњавор за 

одобравање средстава на име награда, начелник 

општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 1.400,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

исплате награда службеницима општинске админи- 

стративне службе: 

 

 1. Лазаревић Милоранки, представнику 

руководства за квалитет, распоређеној на послови- 

ма шефа шалтер сале и мјесних канцеларија 

одобрава се 383,09 КМ, на име обезбјеђивања 

процеса потребних за примјену и одржавање 

система управљања квалитетом према захтјевима 

ИСО стандарда, 

2. Радујковић Зорану, распоређеном на 

пословима стручног сарадника за администрирање 

WEB странице и надзор над информационим систе- 

мом одобрава се 255,39 КМ, на име стицања Бикон 

статуса за 2009. годину на тему „Успостављање и 

кориштење база података у локалној заједници“, 

3. Вукић Родољубу, распоређеном на посло- 

вима стручног сарадника за управљање и надзор 

над информационим системом одобрава се 255,39 

КМ, на име стицања Бикон статуса за 2009. годину 

на тему „Успостављање и кориштење база података 

у локалној заједници“, 

Разлику средстава у износу од 506,13 КМ 

уплатити на име пореза и доприноса, а по обрачуну 

који је саставни дио овог закључка. 

Средства службеницима уплатити на теку- 

ће рачуне. 

 

II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-401-246/09                                НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.11.2009. год.                    мр Дарко Томаш, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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