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Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 
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број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 
88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), и Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 02/22 
и 20/22), начелник општине Прњавор  доноси  

 
О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле средстава са 
буџетске позиције  -  Помоћ удружењима 
националних мањина у 2022. години 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се услови и начин 

расподјеле новчаних средстава планираних Буџетом 
општине Прњавор за 2022. годину са позиције 
415200 – Помоћ удружењима националних мањина, 
у оквиру Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности. 

 
Члан 2. 

 
 Средства планирана  на позицији 415200 -  
Помоћ удружењима националних мањина за 2022. 
годину износе 25.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Право на додјелу средстава из члана 2. Одлу- 
ке имају удружења националних мањина која испу- 
њавају сљедеће услове: 
- да су регистрована код надлежног суда, 
- да им је сједиште на подручју општине Прња-  

 
 
 

 
вор, 

- да своје активности удружења спроводе на тери- 
торији општине Прњавор, изузев пројеката који 
се реализују са сународницима из матичних др- 
жава у смислу остваривања регионалне сара- 
дње. 
 

Члан 4. 
 

Основни критеријуми за додјелу средстава 
су сљедећи: 
- квалитет програмских активности удружења и 

резултати који се очекују, 
- значај који активности имају за припаднике на- 

ционалних мањина у погледу очувања њиховог 
идентитета, 

- да активности доприносе промовисању и афи- 
рмацији општине Прњавор у очувању обичаја, 
традиције и културе националних мањина, 

- број корисника који су обухваћени активно- 
стима и 

- да активности доприносе развијању сарадње и 
партнерства између удружења националних ма- 
њина. 

 
Члан 5. 

 
(1) Одобравање средстава из члана 2. ове 

Одлуке врши се на основу поднесених захтјева, а до- 
дјела у складу са кварталним нивоом извршења бу- 
џета. 

(2) Планирана средства у износу од 
25.000,00 КМ расподјељују се за финансирање мани- 
фестација и осталих активности удружења наци- 
оналних мањина на начин који је дефинисан међу- 
собним договором представника удружења национа- 
лних мањина документованим записником број 03-
сл/22 од 29.03.2022. године, како слиједи: 

 
 
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Ред. 
/бр. 

 

Назив удружења Износ средстава по удружењу 

1. УКПД “Тарас Шевченко“ 4.000,00 КМ 
2. Удружење Украјинаца „Златни Клас“ 4.000,00 КМ 
3. „Удружење Италијана Штивор, клуб Трентини“ 5.000,00 КМ 
4. Удружење Чеха „Чешка беседа“ 3.000,00 КМ 
5. Удружење Пољака и пријатеља „Болеславиец“ 4.000,00 КМ 
6. „Удружење Рома општине Прњавор“ 1.500,00 КМ 
7. Удружење Рома „Ромска дјевојка - Романи ћеј“   2.500,00 КМ 
8. Савез националних мањина општине Прњавор 1.000,00 КМ 

 
УКУПНО: 

25.000,00 КМ 

 

Члан 6. 
 
 Одлуку о исплати новчаних средстава до- 
носи Начелник општине у форми закључка, а на при- 
једлог Одјељења за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности. 
 

Члан 7. 
 

 Удружења националних мањина којима се 
дозначе средства дужна су иста намјенски користити 
и оправдати рачунима. 
 

Члан 8. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 9.  
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о условима и начину расподјеле сре- 
дстава са буџетске позиције - Помоћ удружењима 
националних мањина у 2021. години („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 26/21). 

 
Члан 10.  

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-107/22                            Начелник 
Датум: 23. мај 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“ број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 67. и 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и 
Одлуке Скупштине општине Прњавор о начину и 
условима давања у закуп пословног простора -  ди- 
јела објекта старе поште у Кулашима („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 19/22), начелник 
општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за спровођење поступка за  

 

 
давање у закуп пословног простора 

 
1. У Комисију за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора - дијела објекта 
старе поште у Кулашима, у површини од 12,00 m2, 
изграђен на земљишној парцели означеној као к.ч. 
бр.140, уписана у ПЛ број 98 к.о. Кулаши (у даљњем 
тексту: Комисија) именују се: 

1) Бранка Јовић - Атић, предсједник, 
2) Синиша Моравски, члан, 
3) Борис Усорац, члан. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог 
рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику 
општине. 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-275/22                          Начелник 
Датум: 24. јун 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), чланова 67. и 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и Одлуке 
Скупштине општине Прњавор о начину и условима 
давања у закуп пословног простора у Пече- нег 
Илови, општина Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 19/22), начелник општине 
доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора 
 

1. У Комисију за спровођење поступка за 
давање у закуп пословног простора у Печенег 
Илови, општина Прњавор, у површини од 60,00 m2, 
изграђен на земљишној парцели означеној као 
к.ч.бр.1495/2, уписана у ПЛ број 484 к.о. Печенег 
Илова (у даљњем тексту: Комисија) именују се: 

1) Бранка Јовић - Атић, предсједник, 
2) Синиша Моравски, члан, 
3) Борис Усорац, члан. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак  
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давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог 
рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику 
општине. 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-276/22                         Начелник 
Датум: 24. јун 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“ број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 67. и 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и Одлу- 
ке Скупштине општине Прњавор о начину и усло- 
вима давања у закуп пословног простора у улици 
Вељка Миланковића 31/А („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 19/22), начелник општине 
доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за спровођење поступка за 

давање у закуп пословног простора 
 

1. У Комисију за спровођење поступка за 
давање у закуп пословног простора  у улици Вељка 
Миланковића 31/А, укупне површине 56 m2, уписан 
у Извод из књиге уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија и гаража 
број 449 к.о. Прњавор (у даљњем тексту: Комисија) 
именују се: 

1) Бранка Јовић - Атић, предсједник, 
2) Синиша Моравски, члан, 
3) Борис Усорац, члан. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог 
рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику 
општине. 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-277/22                            Начелник 
Датум: 24. јун 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“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 58. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19, 40/20 и 36/22), 
чл. 15. и 16. Правилника о процјени потреба и усмје- 
равању дјеце и омладине са сметњама у развоју 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 117/12 
и 16/18) и чл. 37. и 88. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 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 педијатрије, пре- 

дсједник, 
2) Сања Дуртка, дипломирани психолог, члан, 
3) Саша Божичковић, дипломирани дефектолог, 

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 

мишљење о процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине 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 мјесе- 
чно, 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 кори- 
сника. 
 

VI 
Чланови Комисије имају право на накнаду 

трошкова рада у износу од 1,5 % од просјечне нето 
плате остварене у Републици у претходној 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 01/1-014-65/22 од 23.02.2022. 
године 

 
VIII 

Ово рјешење ступа на снагу нередног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-300/22                            Начелник 
Датум: 12. јул 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 25. став 2. 
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Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 40/20 и 
36/22), члана 8. Правилника о утврђивању спосо- 
бности лица у поступку остваривања права из соци- 
јалне заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 116/12, 111/13 и 9/17) и чл. 37. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник општине доноси  

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Првостепене стручне комисије за 
утврђивање способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника 
 
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 породичне ме- 

дицине, предсједник Комисије, 
2) др Свјетлана Mалић, специјалиста гинекологије и 

акушерства, замјеник предсједника, 
3) Саша Божичковић, дипломирани дефектолог, члан, 
4) Бранкица Штрбац, дипломирани дефектолог, за- 

мјеник члана, 
5) Драгана Главан, дипломирани психолог, члан, 
6) Николина Јосиповић, дипломирани психолог, за- 

мјеник члана, 
7) Вања Стевановић, дипломирани социјални ра- 

дник,  координатор и 
8) Дајана Марић, дипломирани социјални радник, 

замјеник координатора. 
 

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 за- 

висности од врсте сметње и 
- дипломираног социјалног радника. 

 

III 
Повремени чланови Комисије именују се са  

 
 

листе стручњака која се утврђује посебним рјешењем.  
 

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.  
 

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 1,5 % од просјечне нето 
плате остварене у Републици у претходној 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 01/1-014-12/22 од 23.02.2022. го- 
дине и број 01/1-014-12-1/22 од 22.03.2022. године. 

 
XI 

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

 
Број: 01/1-014-301/22                            Начелник 
Датум: 13. јул 2022. године            Дарко Томаш, с.р. 
 
 
 

 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

 
 
 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

372 Одлука о условима и начину расподјеле сре- 
дстава са буџетске позиције  -  Помоћ удру- 
жењима националних мањина у 2022. години...1 

 

373 Рјешење о именовању Комисије за спровођење 
поступка за давање у закуп пословног 
простора………………………………………….2 
 

 
374 

 
Рјешење  о именовању Комисије за спровођење 
поступка за давање у закуп пословног про- 
стора……………………………………………...2 
 

375 Рјешење о именовању Комисије за спровођење 
поступка за давање у закуп пословног 
простора…………………………………….……3 
 



13.07.2022.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 21                               5 
 
376 Рјешеењ  о именовању Првостепене стручне 

комисије за процјену потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју............3 
 

377 Рјешење о именовању Првостепене стручне 
комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника…………………..................................3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон 051/660-340, е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић. Штампа: Стручна служба СО-e. 


