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1. Увод 

У току извјештајног периода који обухвата временски интервал од 01.01.-31.12.2018. 

године, у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности су, у складу са 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста општинске управе општине 

Прњавор(Службени гласник општине Прњавор“ број: 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18, 22/18 и 24/18) обављани послови и радни задаци из надлежности Одјељења. 

Активности запослених у Одјељењу усмјераване су на извршавање и обезбјеђење 

извршавања Закона и других прописа из области привредног развоја и друштвених 

дјелатности, као и на извршавање задатака проистеклих по основу мјера и закључака 

начелника општине и Скупштине општине. 

 

2. Сажетак 

 

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности (ЛЕР) је у 

извјештајном периоду проводило послове управног рјешавања - регистрације предузетника 

(пријаве, одјаве, привремене одјаве и измјене рјешења о обављању дјелатности), послове у 

области друштвених дјелатности (јавне установе, култура, спорт и физичка култура, 

образовање, информисање, здравствена, социјална и дјечија заштита, ученички и 

студентски стандард, омладинско организовање, невладине организације, хуманитарне 

организације, националне мањине, повратници и друге области друштвеног живота на 

подручју општине). 

Поред остваривања сарадње са надлежним државним и републичким органима, 

субјектима из различитих привредних области, међународним, невладиним и другим 

организацијама, асоцијацијама и удружењима, Одјељење је радило и на пословима који су 

му, у складу са законским прописима и у оквиру овлашћења, стављени у надлежност, а који 

се односе на: 

- припрему аналитичко-информативних, нормативних и других материјала за             

потребе начелника општине и Скупштине општине, 

- извршавање и реализацију задатака иницираних мјерама и закључцима начелника 

општине и Скупштине општине, 

- вршење управних и других стручних послова из области друштвених дјелатности 

који су законом и другим прописима стављени у надлежност локалне управе и  

- праћење стања и кретања у свим друштвеним областима на подручју општине. 

У извјештајном периоду обрађенo је 628 захтјевa из области управног рјешавања -

регистрација предузетника, промјена података, привремени и трајни престанак рада 

предузетника, одобрење наставка рада након привремене одјаве, издавање рјешења о 

давању сагласности за држање живе музике и продужено радно вријеме у угоститељским 

објектима, дописи по захтјевима за приступ информацијама, те прописане евиденције из 

ових области; у области саобраћаја: рјешења којим се одобрава обављање јавног превоза 

лица и ствари, обављање превоза за властите потребе, као и рјешења о измјени и престанку 

обављања превоза, те рјешења о регистрацији чамаца и издавање пловидбене дозволе. 

Одјељење је такође вршило послове издавања увјерења из области предузетничке 

дјелатности на основу службених евиденција. 

Током извјештајног периода Одјељење је вршило послове обраде захтјева и 

припреме закључака за исплату средстава за буџетске и екстерне кориснике са позиција 

415000 – Грантови, 416000 – Помоћи појединцима, 412000 –Расходи по основу коришћења 

роба и услуга и 487000 – Трансфери између различитих јединица власти. 

Током 2018. године са буџетске позиције 415000 – Грантови дозначена су средства 

за: 

- Средства за превоз ђака основних школа – 3.600,00 КМ, 

- Финансирање Општинске организације слијепих Прњавор – 5.400,00 КМ, 
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- Финансирање Кола српских сестара Прњавор – 7.200,00 КМ, 

- Финансирање Црвеног крста – 31.500,00 КМ, 

- Финансирање СРД „Укрински цвијет“ Прњавор – 5.400,00 КМ, 

- Средства за подстицај и развој спорта – 236.000,00 КМ  

- Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима – 32.000,00 КМ 

- Помоћ удружењима националих мањина – 20.000,00 КМ 

- Средства за одржавање Фестивала националних мањина „Мала Европа“ Прњавор -

10.000,00 КМ, 

- Помоћ вјерским заједницама – 88.900,00 КМ, 

- Удружење пензионера – 27.000,00 КМ, 

- Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска 

слава) – 4.000,00 КМ, 

- ЈЗУ Дом здравља – 117.000,00 КМ, 

- Пројекат „Дневна брига за старе“ – 18.000,00 КМ, 

- Пројекат „Дневни центар за дјецу и омладину ометену у психичком и физичком 

развоју“ – 40.500,00 КМ, 

- Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених Стратегијом 

развоја општине Прњавор 2012-2020. године – 18.708,74 КМ, 

- ЈП Радио Прњавор – 72.000,00 КМ, 

Са буџетске позиције 416000 – Помоћи појединцима током извјештајног периода 

дозначена су средства за: 

- Стипендирање ученика и студената – 277.600,00 КМ за 272 корисника (Одлука о 

стипендирању ученика и студената, „Службени гласник општине Прњавор“ број 

4/13 и 3/14, 28/16 и 19/18; Одлука о висини мјесечног износа стипендије за школску 

2017/2018 годину, („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/18).   

- Средства за студентске награде – посебни резултати током школовања - 15.000,00 

КМ за три најбоља студента са подручја општине Прњавор и 4.250,00 КМ за 

награђивање 24 ученика основних и средњих школа. 

- Средства за једнократне помоћи – реализовано укупно 14.300,00 КМ за 122  

корисника (Правилник о додјели једнократне новчане помоћи из буџета општине 

Прњавор „Службени гласник општине Прњавор“ бр. 21/09 и 2/11), 

- Једнократне помоћи за треће и свако следеће новорођено дијете – 30.000,00 КМ за 58 

корисника (Одлука о начину и поступку додјеле средстава за треће и свако следеће 

новорођено дијете на подручју општине Прњавор, („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 3/18), 

- Мјере за побољшање демографске ситуације - вантјелесна оплодња и сл.- 15.000,00 

КМ. 

Са буџетске позиције 412700 - Услуге из области информисања – медијско 

праћење реализована су средства у укупном износу од 69.850,00 КМ. 

Са буџетске позиције 487000 – Трансфери између различитих јединица власти 

током извјештајног периода дозначена су средства за:  

- Помоћ основним школама – 13.440,00 KM,  

- Средства за такмичење ученика– 9.995,00 КМ. 

Током 2018. године настављене су активности за добијање сертификата општине са 

повољним пословним окружењем (BFC SEE).  

У извјештајном периоду извршена је и ревизија Стратегије развоја општине 

Прњавор, ревидирани документ је усвојен на сједници Скупштине општине Прњавор и 

објављен у Службеном гласнику општине Прњавор“, број 13/18.  

У реализацији послова и радних задатака примјењиване су све процедуре које 

произилазе из Политике квалитета и достигнутог стандарда ИСО 9001:2015.  

Одјељење је активно учествовало у процесу екстерне провјере стандарда квалитета, 

што је подразумијевало измјену екстерне и интерне документације, преглед процедура, 

упутстава, листе записа и документације. 
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3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б

р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 

редовни послови 

В
ез

ас
ас

тр
ат

ег
и

јо
м

 

В
ез

аз
ап

р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени 
УКУП

НО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

иизвори 

УКУПН

О 

Буџет 

ЈЛС 

Екстернии

звори 
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1. 

Промоција 

Прњавора као 

атрактивне 

инвестиционе 

средине 

С
Ц

 1
. 

С
Е

Ц
 1

.1
 

П
р
о
гр

ам
 

1
.1

.1
 

Промовисане 

инвестиционе 

могућности 

општине кроз 

организацију 

сајма привреде, 

остварен статус 

општине са 

повољним 

пословним 

окриужењем у 

складу са BFC 

SEE процесом 

сертификације 

(израђена база 

података 

Привредних 

субјеката, израђен 

профил привреде, 

израда водича за 

инвеститоре, 

најмање 3 обуке 

службеника 

техничког 

секретаријата ПС 

Промовисане 

инвестиционе 

могућности 

општине путем 

званичне интернет 

странице и посебне 

интернет странице 

посвећене 

привредницима, као 

и путем штампаног 

материјала –

ажуриран 

Инвестициони 

сажетак, израђен 

Водич за 

регистрацију 

предузетника, 

Водич за 

инвеститоре, 

израђени секторски 

водичи у привреди, 

службеници Одсјека 

за развој 

присуствовали на 

неколико обука. 

Није остварен 

сертификат 

општине са 

повољним 

пословним 

окружењем обзиром 

да је продужен рок 

за сертификацију. 

70.000,0

0 
70.000,00 0,00 

69.850,00 69.850,00 

 

0,00 
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2. 

Усклађивање 

понуде и тражње на 

тржишту рада  

С
Ц

 1
. 

С
Е

Ц
 1

.1
 

П
р
о
гр

ам
 1

.1
. 

Израђен Акциони 

план 

запошљавања 

општине 

Прњавор, 

Побољшани 

капацитети 

средње школе за 

ивођење 

практичне 

наставе, 

Успостављена 

стална сарадња 

средње школе, 

бироа за 

запошљавање и 

предузећа за 

извођење 

практичне наставе 

и обука у 

предузећима 

Акциони план 

запошљавања у 

општини Прњавор 

за период 2018-

2020. израђен и 

усвојен на 

сједници 

Привредног 

савјета одржаној 

24.04.2018. 

године, 

Обучено 15 

незапослених 

лица за руковање 

CNC машином (у 

оквиру пројекта 

„Партнерство за 

квалитетна радна 

мјеста и 

конкурентност“, 

Унапријеђено 

извођење 

практичне наставе 

у ЈУ ЦСШ „Иво 

Андрић“ Прњавор 

(набавка 

мотокултиватора)   

435.813,

00 
0,00 

435.813,

00 

0,00 0,00 0,00 
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3. 

Изградња 

капацитета за 

пружање 

подршке/услуга 

привреди 
С

Ц
 1

.1
 

С
Е

Ц
 1

.1
 

П
р
о
гр

ам
 1

.1
 

Најмање 15 

корисника услуга 

годишње 

Спроведена 

конкурсна 

процедура у 

складу са 

Правилником о 

додјели 

подстицаја за 

запошљавање у 

привреди, 

одабрано 6 

корисника 

подстицајних 

средстава и 

запослено 20 

радника 

 

130.000,

00 

40.000,00 

 

90.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 
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4. 

Унапређење и 

промоција 

туристичке понуде С
.Ц

. 
1
. 

С
Е

Ц
.1

.3
 

П
р

о
гр

ам
 1

.3
.1

 

Повећан број 

туриста у односу 

на претходни 

период (за 10%, на 

основу података 

ТОРС о износу 

наплаћене 

боравишне таксе 

на подручју 

општине 

Прњавор), 

Повећан број 

ноћења у 

хотелима и 

осталим 

смјештајним 

јединицама на 

подручју општине 

(за 10%, на основу 

података ТОРС о 

износу наплаћене 

боравишне таксе 

на подручју 

општине 

Прњавор),Изврше

на промоција 

туристичких 

потенцијала 

,туристички 

потенцијали 

општине 

уврштени у 

понуду најмање 5 

туристичких 

оператера из 

земље и 

иностранства 

Повећан број 

туриста у односу 

на претходни 

период, (немамо 

тачне податке о 

повећању обзиром 

да ТОРС још 

увијек  није 

доставио 

званични 

извјештај за 2018. 

годину) 

20.000,0

0 
10.000.00 

10.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 
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5. 

Фестивал 

националних 

мањина општине 

Прњавор „Мала 

Европа“ 
С

Ц
 2

. 

С
Е

Ц
 2

.3
 

П
р
о
гр

ам
 2

.3
.1

 Промовисани 

обичаји, језик и 

традиција 

националних 

мањина са 

подручја општине 

Одржан Фестивал 

националних 

мањина, 

промовисани 

обичаји, језик и 

традиција 

националних 

мањина са 

подручја општине, 

учествовало је око 

260 учесника из 

неколико домаћих 

и КУД-ова из 

иностранства, 

присуствовало око 

1000 посјетилаца 

 

10.000,0

0 

10.000,00 

 

0,00 

 

10.000,00 10.000,00 0,00 

6. 

Израда Омладинске 

политике општине 

Прњавор С
Ц

 2
 

С
Е

Ц
 2

.2
 

П
р

о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Израђен и усвојен 

документ 

„Омладинска 

политика“ 

општине Прњавор 

Документ није 

израђен. 

Омладинска 

политика 

Републике Српске 

важи до 2020. 

године, обзиром 

да се документ 

усваја на период 

од 5 година, а 

темељи се на 

републичком 

документу, израда 

општинског 

документа 

пролонгирана је за 

2020. годину 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. 

Унапређење 

приоритетне 

школске 

инфраструктуре на 

подручју општине 

С
Ц

 3
. 

С
Е

Ц
 2

.2
 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Унапријеђена 

школска 

инфраструктура 

на подручју 

општине Прњавор 

(Санација објекта 

ОШ „Меша 

Селимовић“ 

Лишња – топлотна 

излоација и 

уградња нове 

столарије, 

извођење радова 

на санацији 

осталих објеката 

основних школа, а 

у складу са 

захтјевима Актива 

директора 

основних школа 

општине 

Прњавор) 

Исплаћена средства 

са позиције 487900 

– Помоћ основним 

школама на име 

унапређења 

школске 

инфраструктуре 

(Санација објекта 

ОШ „Меша 

Селимовић“ Лишња 

– топлотна 

излоација и уградња 

нове столарије, 

демит фасада), 

извођење радова на 

санацији осталих 

објеката основних 

школа (ОШ Милош 

Црњански“– 

доградња школског 

објекта, ОШ „Петар 

Кочић“ Шибовска – 

уређење вањског 

изгледа школе), а на 

основу договора са 

Активом директора 

основних школа са 

подручја општине 

Прњавор 

 

318.700,

00 

25.000,00 

 

293.700,

00 

 

23.440.00 

 

23.440,00 

 

0,00 
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8. 

Модернизација 

наставног процеса 

(опремање 

дидактичким 

средствима) 
С

Ц
 2

 

С
Е

Ц
 2

.2
 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Унапријеђени 

услови за 

извођење наставе 

за најмање 100 

ученика 

Унапријеђени 

услови за 

извођење наставе 

и обављање 

наставног процеса 

у три основне 

школе на подручју 

општине (ОШ 

„Вук Караџић“ Д. 

Вијачани, ОШ 

„Иво Андрић“ 

Кулаши и ОШ 

„Свети Сава“ Г. 

Смртићи 

 

13.000,0

0 

8.000,00 5.000,00 13.440,00 13.440,00 0,00 
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9. 

Побољшање услова 

за младе за бављење 

спортским и 

култрним 

активностима 

С
Ц

 2
. 

С
Е

Ц
 2

.2
 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Унапријеђени 

услови рада за 

најмање 2 

удружења која се 

баве спортом и 

најмање 2 

удружења која се 

баве културом 

(финансијска 

подршка 

одржавању 

спортских и 

културних 

манифестација по 

којима је општина 

Прњавор 

препознатљива, 

финансијска 

подршка НВО за 

набавку 

неопходне опреме 

Унапријеђени 

услови рада за 

неколико 

удружења из 

области спорта и 

културе 

издвајањем 

средстава за 

набавку потребне 

опреме. Подржано 

11 спортских и 19 

културних 

манифестација 

262.000,

00 

232.000,0

0 

30.000,0

0 

268.000,0

0 

268.000,0

0 
0,00 

10. 

Изградња 

капацитета НВО 

сектора С
Ц

 2
. 

С
Е

Ц
 2

.3
 

П
р

о
гр

ам
 2

.3
.1

 

Обучени 

представници 

НВО сектора за 

писање пројеката 

Планирани циљ 

није реализован, 

обзиром да  није 

било 

заинтересованих 

за извођење обука 

 

   0,00 0,00  
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11. 

Уређење и развој 

рекреативне зоне 

Љубић С
Ц

 3
 

С
Е

Ц
 3

.1
 

П
р
о
гр

ам
 3

.1
.1

 

Уређена 

излетишта, 

уклоњене најмање 

двије дивље 

депоније, 

лоцирани и 

означени извори 

воде, повећан број 

посјетилаца 

рекреативне зоне 

„Љубић“ 

Повећан број 

посјетилаца на 

планини Љубић, 

(организована 

дјечија шетња 

Љубићем, 

спроведена акција 

чишћења кроз 

акцију „Очистимо 

земљу за 1 дан“, 

извршено 

пошумљавање 

кроз акцију 

„Милион садница 

за 1 дан“ 

 

10.185,0

0 

1.500,00 8.685,00 1.400,00 1.400,00 0,00 

А. Укупно стратешко програмски приоритети 

 

 

1.27

0.69

8,00 

397.500,0

0 

873.198,

00 

386.130,0

0 

386.130,0

0 
0,00 
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3.2. Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б

р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 
В

ез
ас

ас
тр

ат
ег

и

јо
м

 

В
ез

аз
ап

р
о
гр

ам

о
м

 

Резултати (у текућој години) Планирана средства (текућа година) Остварена средства (текућа година) 

Планирани Остварени УКУПНО Буџет ЈЛС 
Екстерни 

извори 
УКУПНО Буџет ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1 

Израда 

аналитичко-

информативних 

материјала за 

потребе 

Начелника, 

Скупштине 

општине и 

надлежних 

министарстава 

- - 

Извјештаји и 

информације: 

Извјештај о 

раду Одјељења 

за ЛЕР за 2017. 

годину, 

Извјештај о 

реализацији 

Стратегије за 

2017. годину,  

Информација о 

стању у 

предшколском, 

основном и 

средњем 

образовању и 

установама 

културена 

подручју 

општине 

Прњавор, 

Информација о 

демографским 

промјенама и 

миграцијама на 

Израђени 

извјештаји и 

информације: 

Извјештај о 

раду Одјељења 

за ЛЕР за 2017. 

годину, 

Извјештај о 

реализацији 

Стратегије 

развоја за 2017. 

годину,  

Информација о 

стању у 

предшколском, 

основном и 

средњем 

образовању и 

установама 

културена 

подручју 

општине 

Прњавор 

(припремљена и 

упућена у 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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подручју 

општине 

Прњавор 

скупштинску 

процедуру, 

разматрање 

пролонгирано 

за почетак 2019. 

године) 

Информација о 

демографским 

промјенама и 

миграцијама на 

подручју 

општине 

Прњавор 

2 

Израда 

нормативних 

материјала 

(одлуке и 

програми) 

- - 

Припремљен 

најмање 1 

програм и 

најмање 5 

одлука за 

коришћење 

средстава 

Програм 
развоја спорта 

на подручју 

општине 

Прњавор за 

2018. годину; 

Одлука о 

усвајању Плана 

имплементације 

и индикативног 

финансијског 

оквира за 

период 2018-

2020. година 

Одлука о 

начину и 

поступку 

додјеле 

средстава за 

треће и свако 

следеће 

новорођено 

дијете на 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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подручју 

општине 

Прњавор; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава 

удружењима 

грађана; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава 

удружењима 

националних 

мањина; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава са 

буџетске 

позиције –  

Помоћ вјерским 

заједницама 

(Заштита 

културно-

историјског 

наслеђа); 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава са 

позиције 415200 

– Помоћ  
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основним 

школама; 

Одлука о 

висини 

мјесечног 

износа 

стипендије за 

школску 

2017/2018. 

годину, 

Правилник о 

додјели 

студентске 

награде 

најбољим 

студентима са 

подручја 

општине 

Прњавор 

Правилник о 

награђивању 

ученика 

основних и 

средњих школа 

Правилник о 

додјели 

подстицаја за 

запошљавање у 

привреди 

Одлука о 

износу 

средстава за 

студентске 

награде 

најбољим 

студентима са 

подручја 

општине 
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Прњавор у 

2018. години   

3 

Дозначавање 

средстава са 

буџетских 

позиција (415000 

– грантови, 

416000 – помоћ 

појединцима) 

- - 

Извршене 

дознаке у 

складу са 

одобреним 

оперативним 

буџетом за 

2018. годину 

Извршене 

дознаке у 

складу са 

одобреним 

оперативним 

буџетом и 

ребалансом 

буџета за 2018. 

годину 

505.000,00 505.000,00 0,00 505.508,00 505.508,00 0,00 

4 
Послови управног 

рјешавања 
- - 

Обрађено 

најмање 800 

захтјева из 

области 

управног 

рјешавања 

Поднесено и 

обрађено 628 

захтјева из 

области 

управног 

рјешавања 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Послови 

статистике - - 

Обрађени и на 

вријеме 

достављени 

мјесечни, 

сезонски, 

полугодишњи и 

годишњи 

извјештаји за 

потребе РЗС РС 

(о сточарству, 

инвестицијама, 

путевима и 

мостовима, 

истраживању и 

развоју,  

оствареним 

приносима 

раних усјева и 

воћа, 

Обрађени и на 

вријеме 

достављени 

мјесечни, 

сезонски, 

полугодишњи и 

годишњи 

извјештаји за 

потребе РЗС РС 

(о сточарству, 

инвестицијама, 

путевима и 

мостовима, 

истраживању и 

развоју,  

оствареним 

приносима 

раних усјева и 

воћа, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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површинама и 

засадима на 

крају прољетне 

сјетве, 

оствареним 

приносима 

касних усјева, 

воћа и 

винограда, 

засијаним 

површинама у 

јесењој сјетви, 

клању стоке у 

кланицама 

занатског типа, 

запосленим и 

платама 

запослених, 

издатим 

одобрењима за 

грађење ) 

површинама и 

засадима на 

крају прољетне 

сјетве, 

оствареним 

приносима 

касних усјева, 

воћа и 

винограда, 

засијаним 

површинама у 

јесењој сјетви, 

клању стоке у 

кланицама 

занатског типа, 

запосленим и 

платама 

запослених, 

издатим 

одобрењима за 

грађење ) 

6. 

Провођење 

популационе 

политикe 

- - 

Одржана 

Конференција 

беба, 

Извршена 

дознака 

средстава из 

буџета (за треће 

и свако сљедеће 

новорођено 

дијете и 

суфинансирање 

вјештачке 

оплодње) 

Одржана 

Конференција 

беба, Извршена 

дознака 

средстава из 

буџета по 

захтјевима за 

свако треће и 

новорођено 

дијете 

(ријешено 58 

захтјева). 

Извршена 

дознака 

средстава за 

35.000,00 35.000,00 0,00 

 

45.000,00 

 

45.000,00 0,00 
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суфинансирање 

вјештачке 

оплодње 

(ријешено 6 

захтјева). 

7. 

Реализација 

активности 

Секретаријата 

Привредног 

савјета 

- - 

Припремљена и 

одржана 

најмање 1 

сједница 

Привредног 

савјета општине 

Прњавор 

Припремљене и 

одржане 4 

сједнице 

Привредног 

савјета општине 

Прњавор, 

поступан 

Привредног 

савјета општине 

Прњавор 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Реализација 

активности 

везаних за 

образовање 

- - 

Реализоване 

активности око 

уписа ђака у 

први разред. 

Исплаћена 

средства за 

такмичење 

ученика. 

Реализоване 

активности у 

вези 

стипендирања 

ученика и 

студената. 

Реализоване 

активности око 

уписа ђака у 

први разред. 

Исплаћена 

средства за 

такмичење 

ученика 

(9.995,00 КМ). 

Реализоване 

активности у 

вези 

стипендирања 

ученика и 

студената 

(277.600,00 

КМ). 

Реализоване 

активности у 

315.000,00 315.000,00 0,00 306.845,00 306.845,00 0,00 
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вези са 

додјелом 

студентских 

награда за 3 

најбоља 

студента 

(15.000,00 КМ), 

реализоване 

активности око 

награђивања 

ученика 

основних и 

средњих школа 

(4.250,00) 

9. 

Активности 

везане за пријем 

дјеце са Косова 

и Метохије 

- - 

Угошћено 

најмање 30 

дјеце са 

Косова и 

Метохија 

Општина је у 

сарадњи са 

општином 

Челинац била 

домаћин дјеци 

са Косова и 

Метохије у 

периоду од 

16.-23.06.'18., 

успјешно је 

реализован 

план боравка 

за 25 дјеце 

(неколико 

дјеце с Косова 

је оправдано 

одустало од 

0,00 0,00 0,00    
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доласка) 

Б. Укупно редовни послови   855.000,00 855.000,00 0,00 857.353,00 857.353,00 0,00 

 

Рекапитулацијафинансијскихсредставаостваренихактивностиутекућојгодини 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  1.270.698,00 397.500,00 873.198,00 386.130,00 386.130,00 0,00 

Б. Укупно редовни послови  855.000,00 855.000,00 0,00 857.353,00 857.353,00 0,00 

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б):  2.125.698,00 1.252.500,00 873.198,00 1.243.483,00 1.243.483,00 0,00 



'1. o6par,roxen'e HeocrBapeHux q,rJr,Hrx npujegHocr.n uHAlrxaropa pea.nuaaquje
aKT[BHOcrH U: loAn[rrser nr'raHa paAa O4ie,'r,en a 3a ,'roKaJ'rHs eKoHoMcnH pa:noj u
Apyruraeue 4ie,rarHocru (ao I crp.)

V nociuarpauou u:njeLurajHolr nept4oAy Hrje ocraapeH nnaHr4pa'A qra,t VHanpu.iefeua ri
npor\'roBHcaHa rypHcrl4qKa noHylla Ha nonpyvjy onurxHe flpiuaeop fryreM fiocraBJba]ba
TypxcrrrqKe ctrua,ru:aquje n me.qrajcxe npomoqraje rypr4crl4,t Kr.rx noreHqHjana onLUTrrHe
flp*aaop. {e$uHr.rcaHn ucxoa je qje,ruvn.rHo ocrBapeH o6:r.tpou 4a je y nporernot\4 nepxolly
roKpeH)T pag Eatle Kyaaun unveje:Hauajuo nooehaH 6poj rypHcra, nao H 6poj Hohema.

- KaAa cy y rrr4Tarby nocJ'roBl4 ynpaBHor pjeuanarua, n,rauou je ge$r.lHucaH quro o4
uajvame 800 o6pafeHrax :axrjeea ng o6racru ynpaBHor pjeuasa*a. Tonou 20rg. roause
no4HeceHoje H o6pafeuo 628:axrjeea n3 HaBeneHe o6,1acrH. le$unucaHrz qrzn Haje ocrBapeH
:6or yrr.r4ama o4pefeunx Harrelr(Hocrr..r OnurHHcxoj ynpatsx u trpeHoc hcrax Ha HaAne)r{Ha
M 14 Ht4CTapCTBa.

Tarole, y noct\4arpaHoi\{ r:njeurajHou nephoay uaje oc.reapeu qH,t I4:pa4a Ovnaar4HcKe
nojtr.rr Ke or]rrrHHe flpnaeop", r-rero je oeaj lpojerar llponoHrr.{paH sa 2020. ro4HHy. ,{oryueHr
o,v,raguucrca norin4TlrKa Peny6.raxe cprrcre aarru lo 2020. ro4nHe, o6:upoiu 4u "" 4onyra",
o6nvHo yceaja Ha nep oll o,4 5 rontHa, a ontrrrr..iHcK14 ce reMeJ,bH Ha peny6,ruuxoru go*y*""ry, ,,
TOr pa3Jlofa Je flponoHfr4paHa u3paaa onLxTl4HcKof AOKyMeHTa.

Kpo: n:ojeuraj je you,,rleo Aa cy nrraH,paHa 3HarHa cpeAcrBa u3 c rroJl, H r.rx l.r3Bopa
QHHaHc pa'"a (B,ra4a PC n crpaH' 4ouaropr). [o6ap aro nnaHr.]paH X cpe4craaaje I ocr.Bap.H,
uefyrrau, rcpo: u:sjeiuraj O4iere*a:a,rlEp ncra Hr.icy rpl.lKa3aHa, o6:upoll nu 

"y 
y nrr.o*y

unQpacrplrrlpuH npojexrr tuja peartutauuja je epueua nper<o o4ie-rueiua HarrexHof 3a re
IIocJ'loBe.

5. 3ax,'l,yvqu H rrpenopyKe (ao I crp.)

flpu,rHxou o6as,'baba rrocJroBa li paAHr.rx 3aAaraKa y oKBhpy cBoJHX Harrer{Hocrr.r H

oB,'rauretba! 3anocreHH y o4ie,ue*y cy ce cycperann ca oApe!eur.ru orpaunuaeajyhrv
cparcropuma, roju cy oueuoryhaeaara 6pxe r.r e$HracHnje H3BpruaBaH,e paAHr.rx 3aaaraKa, a ruMe
cy 3HarHo ycnoplinu IHHaMfiK) pea,rn:aqtje nojeguHux rjraH[paHHX aKrr4BHocrh.-fy ce, npnje cBem, M r.rclu4 Ha 3aKoHcKy perynar By rj. aeor,ra uecry ueycr,rafeHocr
noJeAl'rHt'rx 3aKoHcKxx I noA3aKoHcKrx arara xoja aoBoAt4 ao ArJreMa KaKo nocryrrhrx y
o4peleHru clryarlrijaua, oAuocHo xaro c je4He crpaHe cnouroBarr4 3aKoHcKe o.4pen6e, a c
ap)re crpaHe xaxo ovor;huru KBarrrerHo pjcLr-raearre nojelrHfix crrlaun.ia u nocruhr
3aloBoJ,r'cTBo Kopl.,tcHhKa ycr yf a.

_ 3Har'e norerurohe y paAy cy npercraB,banu HeaocraraK KBarrhrerHnx crarrcrr.rrrKo-
r..rHQopMarr.{BH r4x rroKa3areJba r.i3 pa3Hr4x o6lacru, a rcoj r.t cy HeofixonHr,t :a pan O4je,rerua r.r

KBarurerHo o6ae,'tarse nocroBa. Tarcofe, nocuarpajyhra n,raur-rpana r.i peanH3oBarra cpe.qcrBa 3a
Ir3BpuaBaBe n porpaucro-npoje KTH r. x l.t peAoBHHX noc,rosa O4je,rersa Hauehe ce norpe6a
pearHujer nnaHrdpalba y 6yayhHocrrz, KaKo cpeAcraBa r.J3 onurr.rHcKor 6yr;era raro u cpeAcraBa
r{3 Balt,cKhx nseopa rpuHaHclparsa.
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