
 
 
 
 
 
  

 

   
 

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

 

25. мај 2022. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  15          Година 58. 
 

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 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор, на 3. ванредној сједници одржанoj 
дана 25. маја 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о стављању ван снаге Одлуке о објављивању 
Јавног огласа за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Прњавор 

 
1. Скупштина општине Прњавор ставља ван 

снаге Одлуку о објављивању Јавног огласа за имено- 
вање једног члана Општинске изборне комисије Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
13/22), због именовања замјенског члана Општинске 
изборне комисије Прњавор. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-97/22                              Предсједник 
Датум: 25. мај 2022. године        Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу чана 59. став (1) тачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. став (1) 
тачка 21) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), наче- 
лник 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 2022. години 

Члан 1. 
 Oдлуком o расподјели средстава за обиљежа- 
вање значајних датума у мјесним заједницама у 2022. 
години, утврђује се начин расподјеле средстава за 
обиљежавање значајних датума у мјесним заједницама 
општине Прњавор, у оквиру потрошачке јединице 
Одјељење за општу управу, са позиције 412900 – 
Трошкови обиљежавања значаних датума у мјесним 
заједницама, у укупном износу од  4.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
  Средства са позиције из члана 1. ове одлуке 
одобриће се за обиљежавање значајних датума у 
мјесним заједницама на подручју општине Прњавор, 
који су утврђени на основу приједлога Савјета мје- 
сних заједница, у износу до 500,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 Захтјев за одобравање средстава, са одлуком 
Савјета мјесне заједнице о обиљежавању значајног 
датума у мјесној заједници, подноси се Одјељењу за 
општу управу.   
  Одлуку о исплати новчаних средстава доноси 
Начелник општине у форми закључка, а на приједлог 
Одјељења за општу управу, након достављања рачуна 
добављача роба и услуга. 
  Закључак са приложеном документацијом 
доставља се Одјељењу за финансије. 

 
Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 
љење за општу управу и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“. 

 
Број: 01/1-022-106/22                              Начелник       
Датум: 17. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. и 88. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
15/17 и 12/18) начелник општине доноси 

 
О Д Л У К У 

o усвајању Плана интегритета општине Прњавор 
 

I 
Усваја се израђени План интегритета и разрје- 

шава се именована група за израду Плана интегритета. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-433/21                             Начелник       
Датум: 17. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 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 Прњавор доноси 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о расподјели средстава 
удружењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

Члан 1.  
 У Одлуци о расподјели средстава удруже- 
њима из области културе и осталим удружењима 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/22), 
члан 2. мијења се и гласи:  
 

„Члан 2 
На основу приједлога Комисије за одабир про- 

јеката/програма удружења из области културе и 
осталих удружења, средства у износу од 55.500,00 КМ 
расподјељују се на начин како слиједи: 

 
Редни 
број 

Назив 
Пројекта/програма 

Носилац активности 
Износ у 
КМ 

1. 
„Концерт поводом обиљежавања Првог српског 
устанка“ 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 900,00 

2. „Смотра дјечијег народног стваралаштва“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.200,00 
3. „Годишњи концерт друштва“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.400,00 
4. „Никољдански дјечији концерт“ ГКУД „Пронија“ Прњавор 900,00 
5.  „Српско коло-музичка радионица“ ГКУД „Пронија“ Прњавор  7.500,00 

6. Фотомонографија „Нијеми свједоци једног времена“ УГ „Наша визија“ Прњавор 600,00 
7. Манифестација „Љубић 2022“ ПД „Корак Више“ Прњавор 600,00 
8. „Љетно кино на отвореном“ ПД „Корак Више“ Прњавор 400,00 
9. „Основна планинарска обука“ ПД „Корак Више“ Прњавор 300,00 

10. „20 година сценске чаролије“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 600,00 
11. „19. маскенбал за дјецу“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 800,00 
12. „Ревија представа поводом Дана општине Прњавор“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 2.000,00 
13.  Осма позоришна ревија „Прњавор и пријатељи“  СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 500,00 
14. „Реконструкција музике за дјечије ансамбле“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 300,00 
15. „Коло на Смедереву“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 
16. „Пружимо руке, загрлимо Штрпце“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 200,00 
17. „Коло у мом селу Поточани“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 
18. „7. дјечији фолклорни сусрети“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 400,00 
19. „Културно наслијеђе Срба из Штрбаца“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 500,00 
20. „Дјечија ношња за игре из Црне Траве“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 1.200,00 
21. „Васкршње свечаности“ СПКД „Просвјета“ ОО Прњавор 800,00 

22. 
„Мотивација првачића квалитетном школском торбом 
и перницом са прибором“ 

Удружење родитеља са четворо 
и више дјеце – Прњавор 

900,00 

23. 
„Економско оснаживање породица са четворо и више 
дјеце“ 

Удружење родитеља са четворо 
и више дјеце – Прњавор 

4.000,00 

24. Изградња и уређење Спомен-парка „Урошев кутак“ ПАК „Скитнице“ Прњавор 1.750,00 

25. 
„Уређење, маркирање и обиљежавање планинарске 
стазе на Љубићу“ 

ПАК „Скитнице“ Прњавор 300,00 

26. Уређење пјешачке стазе „Каменолом Љубић-Водопад“ ПАК „Скитнице“ Прњавор 150,00 
27. Постављање кореографије и куповина ношњи КУД „Свилен конац“ Прњавор 2.500,00 

28. Помен сјећање на лик и дјело Жељка Смолића 
Удружење писаца завичаја 
Прњавор 

200,00 
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29. „Историја Прњавора у Великом рату“ (друга фаза) 
Удружење ратних добровољаца 
1912-1918, њихових потомака и 
поштовалаца Прњавор 

1.500,00 

30. „Прњаворске хорске свечаности“ 
СЦПД „Свети Георгије“ 
Прњавор 

1.300,00 

31. „Љетна сцена Прњавора“ 
Друштво умјетника и пријатеља 
умјетности Прњавор 

4.000,00 

32. „Организoвање бабина по народном обичају“ 
Удружење жена „Тканица“ 
Прњавор 

1.000,00 

33. „Bike rock fest 2022.“ 
Мото клуб „Прњавор 07“ 
Прњавор 

15.000,00 

34. „Модернизација опреме за теренску игру“ АСЦ „Гвоздени пук“ 
Прњавор 

1.000,00“ 

Члан 2.  
У осталом дијелу Одлука остаје неизмије- 

њена. 
 

Члан 3.  
 Одлука ступа на снагу даном доношења а обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-108/22                             Начелник       
Датум: 24. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 88. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, брoj 15/17 и 12/18) и Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(“Службени гласник општине Прњавор” број 2/22), 
начелник општине Прњавор, д о н о с и 

 
ПРАВИЛНИК 

о критеријумима, начину и поступку остваривања 
новчаних подстицаја за самозапошљавање младих 
на подручју општине Прњавор за 2022. годину 

 
Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се: намјена, вр- 
ста и висина подстицајних средстава, услови и крите- 
ријуми за остваривањe права на подстицајна средства, 
поступак одобравања и потребна документација, као и 
начин провођења надзора намјенског коришћења 
додијељених средстава односно извјештавања (у да- 
љем тексту: Правилник). 

 
Члан 2. 

За финансирање програма подстицаја самоза- 
пошљавања младих планиран је износ од 30.000,00 
КМ из буџета општине Прњавор у оквиру позиције - 
Помоћ младима кроз “start up” предузетништво. 

 
Члан 3. 

 (1) Модел коришћења средстава је бесповра- 
тно додјељивање новчаних средстава корисницима. 
 (2) Физичка лица која су већ остварила подсти- 
цај на име самозапошљавања лица од стране општине 
Прњавор или из неког другог извора финансирања (За- 
вод за запошљавање Републике Српске, министарства 

и др), не могу бити корисници подстицаја који се до- 
дјељују кроз мјере подстицаја самозапошљавања мла- 
дих на подручју општине Прњавор за 2022. годину. 
 

Члан 4. 
    Средства из става 2. овог Правилника додјељу- 

ју се пунољетним особама до 35 година старости и то: 
 - као појединцима или као тиму; 
 - који имају пребивалиште на подручју општи- 

не Прњавор најмање 12 мјесеци прије објаве јавног 
позива; 

 - који имају пословне идеје и желе започети 
посао у одређеној занатско-предузетничкој дјелатно- 
сти на подручју општине Прњавор, и то у сљедећим 
областима: производно - прерађивачка индустрија, 
информације и комуникације, стручне, научне и те- 
хничке дјелатности, административне и помоћне услу- 
жне дјелатности, остале услужне дјелатности, попра- 
вка моторних возила и мотоцикала и грађевинарство; 

 - који у тренутку подношења пријаве немају 
регистровану властиту дјелатност; 

 - који нису имали регистровану, а потом одја- 
вљену, дјелатност у периоду од 01.01.2019. године до 
објаве јавног позива по овом Правилнику; 

 - незапослена лица пријављена на евиденцији 
Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Пр- 
њавор; 

 - који немају доспјелих неизмирених поре- 
ских обавеза; 

 - који нису осуђивани за кривична дјела про- 
тив привреде и кривична дјела против имовине; 

 - који не аплицирају за подстицајна средства 
за самозапошљавање из других извора. 

 
Члан 5. 

  (1) Средства из става 2. овог Правилника се 
додјељују на основу јавног позива који расписује на- 
челник општине Прњавор (у даљем тексту: начелник). 
  (2) Јавни позив за расподјелу средстава из 
претходног става биће објављен на званичној инте- 
рнет страници општине Прњавор, на огласним табла- 
ма општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији 
К3 Прњавор. 
  (3) Јавни позив за расподјелу средстава остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. 
  (4) Пријаве са документацијом шаљу се на 
адресу Општина Прњавор, Карађорђева број 2, Прња- 
вор или се достављају лично у Општину - шалтер сала 
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(шалтери бр. 1 и 2), са назнаком “Не отварати - За 
Комисију за додјелу средства у оквиру програма 
помоћи младима кроз “start up” предузетништво”. 
 

Члан 6. 
  (1) Одабир корисника за финасирање сре- 
дствима из буџета општине Прњавор врши Комисија 
за оцјену пријава за додјелу средства у оквиру про- 
грама помоћи младима кроз “start up” предузетништво 
(у даљем тексту: Комисија) коју именује начелник 
општине. 
  (2) Комисију чинe три члана од којих је један 
члан предсједник Комисије. 
  (3) Стручне и административно - техничке 
послове за потребе Комисије обављаће Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности – 
Одсјек за предузетништво. 
 

Члан 7. 
  (1) Заинтересована лица (у даљем тексту: апли-   
канти) подносе пријаву Комисији на објављени јавни 
позив. 
  (2) Пријава треба садржавати: 
  1) попуњен образац пријаве - захтјева са по- 
словним планом (прописан образац); 

    2) ЦИПС потврду о пребивалишту; 
    3) копију личне карте; 

    4) увјерење Пореске управе да подносилац 
пријаве није био порески обвезник као власник реги- 
строване дјелатности у периоду од 01.01.2019. године 
до објаве јавног позива; 
 5) потврду да је подносилац пријаве еви- 
дентиран на Заводу за запошљавање као незапослено 
лице; 
 6) документација која доказује да је подно- 
силац пријаве лице са инвалидитетом, члан породице 
погинулог борца или ратног војног инвалида војске 
Републике Српске или   припадник ромске националне 
мањине; 
 7) потписану и овјерену изјаву подносиоца 
пријаве да није био корисник средстава подршке за 
самозапошљавање од стране општине Прњавор или 
других органа и организација (Завод за запошљавање 
Републике Српске, министарства и др), као и да не 
аплицирају за подстицајна средства за самозапо- 
шљавање из других извора; 
 8) потписану и овјерену изјаву подносиоца 
пријаве о измиреним пореским обавезама; 
 9) потписну и овјерену изјаву подносиоца 
пријаве да није осуђиван за кривична дјела против 
привреде и кривична дјела против имовине;   

 10) потписану и овјерену изјаву којом се 
подносилац пријаве обавезује да ће у року од 30 дана 
од дана потписивања уговора регистровати занатско-
предузетничку дјелатност. 
 (3) Обрасци за изјаве прописане у т. 7), 8), 9) и 
10) претходног става саставни су дио обрасца пријаве, 
а у случају да подносилац пријаве буде одабран као 
корисник подстицајних средстава, дужан је прије по- 
тписивања уговора са начелником општине као доказ 
за изјаве наведене у т. 8) и 9) доставити увјерења 
надлежних институција, у противном ће њихове при- 
јаве бити дисквалификоване. 
 (4) Комисија из члана 6. овог Правилника 
може код надлежног Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности - Одсјек за пре- 
дузетништво додатно провјерити податак да апликант 
у тренутку подношења пријаве нема регистровану 
властиту дјелатност. 
 (5) Апликант у свом пословном плану наводи 
укупан износ потребан за реализацију  пословне идеје 
и дио недостајућих средстава. 
 (6) Апликант може аплицирати неограниченим 
бројем пословних планова, али ће само један бити 
подржан. 
 (7) Један тим, односно самостални подно- 
силац, може пријавити више пословних планова. Иста 
особа не може бити члан два тима, нити истовремено 
пријавити идеју као самостални подносилац и бити 
члан једног тима. 
 

Члан 8. 
  (1) Коначну одлуку о расподјели средстава 
апликантима из буџета општине доноси начелник 
општине на основу приједлога Комисије из члана 6. 
овог Правилника, који је сачињен у складу са сље- 
дећим критеријумима: 
  а) Елиминаторни критеријуми: 
  - образац пријаве односно пословни план није 
достављен у назначеном року; 
  - недостају формални услови за кандидовање 
пословног плана (непотпуна или нетачна документа- 
ција); 
  - пословни план се не реализује на подручју 
општине Прњавор; 
  - апликант је осуђиван за кривична дјела про- 
тив привреде и кривична дјела против имовине; 
  - дјелатност припада области која је искљу- 
чена из програма у складу са чланом 4. овог Прави- 
лника. 
 б) Критеријуми за оцјену квалитета пословног 
плана утврђени су у оквиру сљедећих критеријума: 
 

Критеријуми Број 
бодова 

Максималан 
број бодова 

Врста дјелатности  10 
Производно-прерађивачка индустрија 10 
Информације и комуникације 9 
Стручне, научне и техничке дјелатности 8 
Административне и помоћне услужне дјелатности 7 
Остале услужне дјелатности 6 
Поправка моторних возила и мотоцикала 5 
Грађевинарство 5 
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Број радних мјеста која ће бити креирана кроз подстицај  15 
1 радно мјесто (не укључује подносиоца апликације – власника startup-a 5 
2 радна мјеста (не укључује подносиоца апликације – власника startup-a) 10 
више од 2 радна мјеста (не укључује подносиоца апликације – власника startup-a) 15 
Подносилац пријаве  10 
Жена 5 
Лице са инвалидитетом 5 
Члан породице погинулог борца или ратног војног инвалида војске Републике 
Српске 

5 

Припадник ромске националне мањине 5 
*Напомена: по овом основу апликант може остварити максимално 10 бодова   
Извори финансирања   
Мјешовити (властита и грант средства) 10 10 
Мјешовити (властита, грант и туђа средства, кредит, позајмица...) 5 
Грант 3 
Властито финансијско учешће  15 
- 50% и више 15 
- 25% и више 10 
- до 25% учешћа 5 
- без учешћа 0 
Инвестиција (вриједност)  15 
- 10.001,00 КМ и више 15 
- од 6.001,00 – 10.000,00 КМ 10 
- до 6.000,00 КМ 5 
Одрживост у смислу наставка пословања и након престанка финансијске подршке  10 
Реализација „start up“ одржива након престанка финансијске подршке 10 
Реализација „start up“ дјелимично (условно) одржива након престанка финансијске 
подршке 

5 

Реализација „start up“ није одржива након престанка финансијске подршке 0 
Оцјена пословне идеје   
Пословни план је јасно и детаљно презентован уз наглашавање кључних аспеката 
пословања и одрживости 

10 10 

Пословни план даје основне информације о пословној идеји 5 
Еколошки аспект   
Пројекат доприноси унапређењу заштите животне средине 5 5 
Укупан број бодова  100 

Члан 9. 
  (1) Комисија врши оцјену пословног плана у 
складу са дефинисаним критеријумима. 
  (2) Коначна оцјена бодова представља збир 
бодова свих критеријума. 
  (3) Уколико се чланови Комисије не усагласе 
око неког од елиминаторних критеријума, коначна 
одлука се доноси на основу већине гласова свих 
чланова Комисије. 
 

Члан 10. 
  (1) Комисија доноси приједлог одлуке о распо- 
дјели средстава руководећи се оцјеном пословног пла- 
на на основу критеријума прописаних у члану 8. 
Правилника.  
  (2) У случају да два или више апликаната има- 
ју исти број бодова, Комисија ће приликом одабира 
предност дати апликанту према сљедећим критери- 
јумима: 

  1) производно-прерађивачка дјелатност, 
  2) припадност женском полу, 

  3) лице са инвалидитетом, члан породице по- 
гинулих бораца и ратних војних инвалида војске Репу- 
блике Српске, припадник ромске националне мањине, 

  4) број лица који ће апликант запослити, 
  5) проценат властитог учешћа у финансирању 

пословног плана. 
  (3) Комисија утврђује прелиминарну ранг ли- 

сту са приједлогом одлуке о расподјели средстава коју 
доставља начелнику општине, а све у року од 10 дана 
од посљедњег дана рока за подношење пријава и исту 
објављује на огласној табли и на званичној  интернет 
страници општине Прњавор. 
  (4) На утврђени приједлог одлуке из става 3. 
овог члана подносиоци пријава имају право приговора 
начелнику општине у року од осам дана од дана објаве 
одлуке. 
  (5) Начелник општине ће, у року од 10 дана од 
дана истека рока за подношења приговора, исте 
размотрити и објавити коначну ранг листу корисника 
подстицајних средстава. 
  (6) Коначна ранг листа ће бити објављена у 
Службеном гласнику општине Прњавор, на огласној 
табли и на званичној интернет страници општине 
Прњавор. 
 

Члан 11. 
  (1) Укупан износ средстава који се додјељује  
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једном кориснику је фиксно 6.000,00 КМ. 
  (2) Одобрена средстава по једној пријави, без 
обзира да ли се ради о појединачној или групној 
пријави, намијењена су за финансирање прихватљи- 
вих трошкова пословања и то:  
 - за трошкове уређења и опремања пословног 
простора, набавке опреме, машина, алата и/или репро- 
материјала, 
 - за трошкове пословања (регистрација, таксе, 
закупнина, трошкови комуналних услуга и други тро- 
шкови везани за обављање занатско-предузетничке 
дјелатности) и  
 - за уплате пореза и доприноса на плате. 

 
Члан 12. 

  (1) Након доношења коначне одлуке о распо- 
дјели средстава, начелник општине закључује уговор 
са одабраним корисницима подстицајних средстава, 
којим ће се детаљније регулисати права и обавезе уго- 
ворних страна.  
  (2) Новчана средства ће бити дозначена у 
двије рате након потписивања појединачних уговора, 
на начин и под условима који ће детаљно бити дефи- 
нисан појединачним уговорима из става 1. овог члана. 
  (3) У случају да на Јавни позив буде при- 
јављен већи број заинтересованих корисника од онога 
чији ће се пословни планови финансирати располо- 
живим средствима буџета општине, а у оквиру реали- 
зације програма дође до одустајања или раскида 
уговора са неким од корисника, биће понуђено потпи- 
сивање уговора првом сљедећем лицу са утврђене 
коначне ранг листе који испуњава прописане услове. 
  (4) Процес регистрације занатско-предузе- 
тничке дјелатности може трајати најдуже 30 дана 
након потписивања уговора, у противном уговор ће 
бити раскинут, а првом сљедећем лицу са коначне 
ранг листе који испуњава прописане услове биће 
понуђено закључивање уговора. 

 
Члан 13. 

 (1) Имплементација програма помоћи мла- 
дима кроз “start up” предузетништво траје 12 мјесеци 
од дана потписивања уговора, а корисници додије- 
љених средстава су дужни у наведеном периоду оба- 
вљати регистровану дјелатност, изузев оправданих 
разлога о којима општина Прњавор треба да буде 
сагласна. 
 (2) Сви прихватљиви трошкови дефинисани 
чланом 11. став 2. овог Правилника морају настати 
након потписивања појединачних уговора између наче- 
лника општине и корисника подстицајних средстава. 
  (3) Корисници додијељених средстава не 
смију отуђити опрему за коју су им додијељена сре- 
дства, односно морају опрему водити као основно 
средство у оквиру регистроване дјелатности у периоду 
из става 1. овог члана. 
 

Члан 14. 
 (1) Контролу намјенског трошења средстава, 
односно надзор над реализацијом уговора из члана 12. 
овог Правилника, у име општине Прњавор вршиће 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности - Одсјек за предузетништво. 

 (2) Корисник средстава је обавезан да надле- 
жном органу из става 1. овог члана доставља неопхо- 
дну документацију/доказе у циљу праћења преузетих 
обавеза, а што ће се детаљније регулисати поједи- 
начним уговорима о додјели средстава кориснику. 
 (3) Уколико Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности - Одсјек за предузетни- 
штво, приликом вршења надзора утврди одређене 
неправилности дужно је о истима без одлагања обави- 
јестити начелника општине Прњавор који има право 
раскида уговора. 
 (4) У случају утврђивања неправилности 
извршених од стране корисника средстава и раскида 
уговора о додјели средстава, корисник средстава је 
дужан да општини Прњавор врати новчана средства 
додијељена предметним уговором. 

 
Члан 15. 

 У случају да се по окончању поступка по јавном 
позиву не расподијеле сва расположива средства, одно- 
сно не пријави довољан број апликаната, начелник 
општине расписаће нови јавни позив све док се не  
искористе сва преостала новчана средства. 

 
Члан 16. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-105/22                               Начелник       
Датум: 20. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоу- 
прави („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 161. Закона о службени- 
цима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16), члана 44. Правилника о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених радних мје- 
ста у градској, односно општинској управи (“Службе- 
ни гласник Републике Српске”, број 42/17) и члана 67. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не 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 посту- 
пка по Јавном конкурсу за попуњавање упражњених 
радних мјеста намјештеника у Општинској управи 
општине Прњавор (у даљем тексту: Конкурсна коми- 
сија) именују се: 

1) Далибор Прерадовић, предсједник, 
2) Дариа Прибић, члан, 
3) Данијела Дуроњић, члан. 

 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних мјеста намјештеника 
у Општинској управи општине Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и сачињавање листе за 
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избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин 
одређен Законом о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и Правилни- 
ком о јединственим процедурама за попуњавање упра- 
жњених 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 општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-120-13/22                                Начелник       
Датум: 3. мај 2022. године               Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о лока- 
лној самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 7. 
Правилника о додјели средстава за суфинансирање 
трошкова учешћа  привредних субјеката са подручја 
општине Прњавор на X Регионалном сајму привреде, 
пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022” (“Службе- 
ни гласник општине Прњавор”, број 14/22), начелник 
општине Прњавор, д о н о с и 
        

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за преглед пријава и 

сачињавање извјештаја у поступку суфинансирања  
привредних субјеката са подручја општине 
Прњавор на X Регионалном сајму привреде, 
пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022” 

 
 1. У Комисију за преглед пријава и сачи- 
њавање извјештаја у поступку суфинансирања при- 
вредних субјеката са подручја општине Прњавор на X 
Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма 
“ПРЊАВОР 2022” (у даљем тексту: Комисија) имену- 
ју се: 
 1) Бранка Козаревић – предсједник, 
 2) Данка Девић – члан, 
 3) Томислав Дуртка – члан.  
 2. Задатак Комисије је да изврши преглед 
пристиглих пријава по Јавном позиву за додјелу сре- 
дстава за суфинансирање трошкова учешћа привре- 
дних субјеката са подручја општине Прњавор на X 
Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма 
“ПРЊАВОР 2022”, те сачини извјештај који ће доста- 
вити начелнику општине. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-120-104-2/22                            Начелник       
Датум: 20. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о  

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 88. став 
1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, брoj 15/17 и 12/18), начелник 
општине д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

 1. Именује се Зорица Сувајац за координатора 
Пројекта општинског еколишког и економског упра- 
вљања 2. фаза (МЕГ 2), испред Општинске управе 
општине Прњавор. 
 2. Именује се Љубиша Шикарац за замјеника 
координатора Пројекта општинског еколошког и 
економског управљања 2. фаза (МЕГ 2), испред 
Општинске управе општине Прњавор. 
 3. Именују се чланови Радне групе за импле- 
ментацију Пројекта општинског еколошког и еконо- 
мског управљања 2. фаза (МЕГ 2) у сљедећем саставу: 
 - Бесима Мујанић, кабинет начелника, члан, 
 - Свјетлана Кузмановић, Одјељење за општу 
управу, члан, 
 - Далибор Прерадовић, Одјељење за стамбено 
-комуналне послове и инвестиције, члан, 
 - Александар Његомировић, Одјељење за фи- 
нансије, члан, 
 - Мирела Милијаш, Одјељење за инспекцијске 
послове, члан,  
 - Брано Жунић, Одјељење за просторно уре- 
ђење, члан, 
 - Мишо Вујић, Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, члан, 

 - Наташа Радуловић, Одсјек за јавне набавке, 
правна питања и прописе, члан, 
 - Гордана Пејаковић, Одјељење за финансије, 
члан, 
 - Дарио Врховац, Одјељење за локални еко- 
номски развој и друштвене дјелатности - Одсјек за 
развој, члан, 
 - Сандра Лекић, Одјељење за просторно 
уређење, члан, 
 - Бранка Јовић-Атић, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције, члан, 
 - Дијана Милијаш–Трипуновић, Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности - 
Одсјек за друштвене дјелатности, дијаспору и наци- 
оналне мањине, члан, 
 - Ана Војводић, Одсјек за развој, члан, 
 - Лидија Калењук Милијаш, Стручна служба 
Скупштине општине Прњавор, члан, 
 - Лејла Мухић, Одјељење за просторно уређе- 
ње, члан, 
 - Вук Милинчић, Одјељење за просторно уре- 
ђење, члан,  
 - Родољуб Вукић, Одјељење за општу управу, 
члан, 
 - Љубиша Сибинчић, КП „Водовод“ а.д. Пр- 
њавор, члан, 
 - Драгана Радуловић, ЈУ „Центар за социјални 
рад“, Прњавор, члан, 
 - Борис Жижак, члан, ЈУ „Јавни фонд за дје- 
чију заштиту РС“, филијала Бања Лука, пословница 
Прњавор, члан, 
 - Сузана Шврака, ЈУ Центар средњих школа  
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„Иво Андрић“, Прњавор, члан, 
 - Бошко Бијелонић, Удружење родитеља дјеце 
са сметњама у физичком и психичком развоју „Не- 
вен“ Прњавор, члан, 
 - Горан Васић, члан, Општинско удружење 
слијепих Прњавор, члан, 
 - Сњежана Мирковић, Удружење Рома „Ромска 
дјевојка – Романи Ћеј“ Прњавор. 
 

 4. Задатак координатора и замјеника координа- 
тора Пројекта општинског еколошког и економског 
управљања 2. фаза (МЕГ 2) јесте управљање проје- 
ктом, односно реализација планираних активности у 
складу са временском динамиком пројекта.   
 

 5. Задатак Радне групе је активно учешће у 
реализацији Пројекта општинског еколошког и еко- 
номског управљања 2. фаза (МЕГ 2), финансираног 
од стране Швајцарске Владе, Шведске и Чешке Ра- 
звојне Агенције, а проводи Развојни програм Уједи- 
њених нација у БиХ (УНДП БиХ). 
 

 6. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

 7. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-268/21                              Начелник       
Датум: 20. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

 

281 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 
разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор, за давање сагласности на 
Правилник о унутрашњој организацији и системати- 
зацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор, начелник општине доноси 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Даје се саласност на Правилник о унутра- 
шњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор, број 124/22 од 05.05.2022. године. 

 

II 
 Овај закључак ступа на снагу даном доноше 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине- 
Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-103/22                               Начелник       
Датум: 16. мај 2022. године             Дарко Томаш, с.р. 
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