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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 82. став 3. Закона о лока- 
лној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члан 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 4. Правилника о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле сре- 
дстава удружењима из области културе и осталим 
удружењима („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) Томислав Дуртка, 
2) Лидија Калењук Милијаш и 
3) Дарија Гајић. 

 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: 01/1-014-14/20 од 21.01.2020. 
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: 01/1-014-63/22                          Начелник 
Датум: 23. фебруар 2022. 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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 25. став 2. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16 и 94/19), члана 
8. Правилника о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања корисника („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 116/12, 
111/13 и 9/17) и чланова 37. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), начелник општине доноси  

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању комисије  
 
I 

Именује се Првостепена стручна комисија 
за утврђивање способности лица у поступку оства- 
ривања права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника (у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 

1) др Бојан Стојковић, специјалиста поро- 
дичне медицине, предсједник Комисије, 

2) др Свјетлана Mалић, специјалиста гине- 
кологије и акушерства, замјеник предсједника, 

3) Саша Божичковић, дипломирани дефекто- 
лог, члан, 

4) Бранкица Штрбац, дипломирани дефекто- 
лог, замјеник члана, 

5) Сњежана Зоран, дипломирани психолог, 
члан, 

6) Дагана Главан, дипломирани психолог, 
замјеник члана. 

 
II 

Комисија може, осим сталних чланова наве- 
дених у претходном члану, по потреби имати и два 
повремена члана и то: 

- специјалисту одговарајуће гране медицине, 
у зависности од врсте сметње и 

- дипломираног социјалног радника. 
 

III 
Повремени чланови комисије именују се са  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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листе стручњака која се утврђује посебним рјеше- 
њем.  
 

IV 
Предсједник комисије ће, у зависности од 

случаја који се разматра, одредити стручњака са 
листе који ће у предметном случају учествовати у 
раду комисије, као повремени члан. 
 

V 
Задатак комисије је да доноси налаз и ми- 

шљење о способности и функционалном стању лица. 
 

VI 
Радом комисије руководи предсједник, а 

административне послове обавља координатор кога 
именује Центар за социјални рад из реда запослених. 

 
VII 

Комисија се састаје најмање једном мјесе- 
чно, а по потреби и чешће, те даје налаз и мишљење 
само уколико ради у пуном саставу. 

 
VIII 

 Комисија је у обавези да у периоду од 15 
дана након комисијског прегледа достави коорди- 
натору комисије потписан налаз и мишљење за 
корисника. 
 

IX 
Чланови Комисије имају право на накнаду 

трошкова рада у износу од 0,8 % од просјечне плате 
након опорезивања остварене у Републици у претхо- 
дној години, за члана комисије, по кориснику, а коју 
исплаћује Центар за социјални рад Прњавор. 

 
X 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи рјешење број 01/1-014-19-2/20 од 10.02.2020. 
године и број 01/1-014-267/20 од 19.11.2020. године. 

 
XI 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-12/22                               Начелник 
Датум: 23. фебруар 2022. 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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 58. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 37/12, 90/16 и 94/19), чланова 15. и 16. 
Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце 
и омладине са сметњама у развоју („Службени гла- 
сник Републике Српске“, бр. 117/12 и 16/18) и чла- 
нова 37. и 88. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), 
начелник општине доноси  

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Првостепене стручне комисије за  

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју  

 
I 

Именује се Првостепена стручна комисија 
за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 

 

1) Слађана Коларов, специјалиста педија- 
трије, предсједник, 

2) Сања Дуртка, дипломирани психолог, 
члан, 

3) Саша Божичковић, дипломирани дефе- 
ктолог, члан, 

4) Нада Радовановић, дипломирани педагог, 
члан и  

5) Бојана Кусић, магистар социјални радник, 
члан и координатор. 

 
II 

Задатак Комисије је да доноси налаз и ми- 
шљење о процјени потреба и усмјеравању лица са 
сметњама у развоју. 

 
III 

Радом Комисије руководи предсједник, у 
складу са пословником о раду, а административне, 
стручне и послове координације између чланова 
Комисије и лица у поступку процјене потреба и 
усмјеравања, обавља координатор.  

 
IV 

Комисија се састаје најмање једном мје- 
сечно, а по потреби и чешће, те даје налаз и 
мишљење само уколико ради у пуном саставу. 

 
V 

 Комисија је у обавези да у периоду од 15 
дана након комисијског прегледа достави коорди- 
натору комисије потписан налаз и мишљење за 
корисника. 

 
VI 

Чланови Комисије имају право на накнаду 
трошкова рада у износу од 0,8 % од просјечне плате 
након опорезивања остварене у Републици у пре- 
тходној години, за члана комисије, по кориснику, а 
коју исплаћује Центар за социјални рад Прњавор. 

 
VII 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи рјешење број 01/1-014-19-1/20 од 10.02.2020. 
године. 

 
VIII 

Ово рјешење ступа на снагу нередног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-65/22                             Начелник 
Датум: 23. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. Закона о слу- 
жбеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 20. Правилника о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи („Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 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 упра- 
жњених радних мјеста службеника у Општинској 
управи општине Прњавор (у даљем тексту: Коми- 
сија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 
2) Мирела Милијаш, службеник, члан, 
3) Данијела Дуроњић, службеник, члан, 
4) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан, 
5) Боро Трамошљанин, са листе стручњака, члан. 

 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних мјеста службеника 
у Општинској управи општине Прњавор на неодре- 
ђено вријеме, што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 
и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 
слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16) и Правилником о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику 
општине листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-120-4/22                                 Начелник 
Датум: 1. март 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 21. став 2. 
Закона о заштити лица која пријаљују корупцију 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/17)  
и чл. 67. и 88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), Начелник општине Прњавор доноси  
 

УПУТСТВО 
о измјенaма и допунама Упутства о поступању са 
пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица 
која пријављују корупцију у Општинској управи 

општине Прњавор 
 

 1. У Упутству о поступању са пријавом ко- 
рупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују 
корупцију у Општинској управи општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17) 
тачки 5. подтачка 5.3. послије ријечи „пријавиоцу“ 
брише се тачка и додају ријечи „(факултативни 
елемент пријаве).“ 
 2. Послије тачке „28.“ додаје се нова тачка 
„28а.“ и гласи: 
 “28а. Наводи из пријаве корупције која не 
садржи податке о пријавиоцу корупције испитују се 
на исти начин као и потписане пријаве, а пријава у 
којој се не налазе подаци о подносиоцу пријаве не 
може бити одбачена као непотпуна пријава.“ 
 3. Тачка 31. мијења се и гласи: 
 „31. Ако пријавилац у пријави није навео 
личне податке, по таквој пријави ће се поступити на 
исти начин као и код потписане пријаве.“ 
 4. Тачка 38. мијења се и гласи: 
 „38. Шеф Одсјека сачињава у писаној форми 
коначан извјештај и приједлог одлуке за поступање 
по пријави корупције и доставља га начелнику 
општине најкасније у року од 30 дана од дана при- 
јема пријаве у општинску управу.“ 
 5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
      
Број: 01/1-022-26/22                              Начелник 
Датум: 16. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 

    
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРЊАВОР 

 

56 
 На основу члана 17. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 24. Статута ЈУ Центара 
за социјални рад Прњавор (,,Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 22/16 и 8/17), а у складу са 
Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, Управни 
одбор на сједници одржаној 11.02.2022. године,  
доноси    
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ  НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
I 

 Утврђује се висина накнаде за рад чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
вор за 2022. годину у бруто износу од 133,33 КМ.   

 
II 

 Износ новца утврђене тачком I ове Одлуке, 
исплаћиваће се мјесечно свим члановима Управног 
одбора.    
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III 
 Ова одлука ступа на снагу осам дана по 
објављивању у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“, а примјењиваће се од 01.01.2022. године до 
31.12.2022. године.   
 
Број: 05-530.4-03/22                   Предсједник УО 
Датум: 11.02.2022. год.    Драгана Маринковић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10, телефон (051) 660-340. Службени гласник општине 
Прњавор излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-e Прњавор. 


