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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

 

ОДЛУКЕ 
5 Одлука о висини вриједности не- 

покретности по зонама на тери- 

торији општине Прњавор 
 

 

 

2/1 

6 Одлука о начину и условима прода-

је непокретности (к.ч.857/1 к.о. Доњи 

Гаљиповци) у својини општине 

Прњавор 
 

 

 

 

2/3 

36 Одлука о усвајању Локалног еколо- 

шког акционог плана за општину 

Прњавор за период од 2015. до 2020. 

године 
 

 

 

 

3/1 

69 
 

Одлука о кредитном задужењу 
 

6/1 

70 Одлука о допуни Плана капиталних 

улагања  за 2016. годину 
 

 

6/3 

71 Одлука  о утврђивању просјечне 

коначне грађевинске цијене једног 

m
2
 корисног стамбеног и пословног 

простора у 2015. години за подручје 

општине Прњавор 
 

 

 

 

 

6/3 

72 Одлука о измјенама Oдлуке о уре- 

ђењу простора и грађевинском зе- 

мљишту 
 

 

 

6/3 

73 Одлука о утврђивању Нацрта 

измјене и допуне дијела Регулаци- 

оног плана „Јелшинград“ (измјена и 

допуна V) 
 

 

 

 

6/4 

126 
 

Одлука о додјели општинских 

награда и признања у 2016. години 

поводом 24. марта – Дана општине 

Прњавор 
 

 

 

 

9/1 

127 Одлука о  висини накнаде за уређе- 

ње градског грађевинског земљишта 
 

 

9/2 

128 Одлука о измјени Одлуке о додјели 

пословних простора и објеката на 

привремено коришћење 
 

 

 

9/2 

129 Одлука о додјели подрумских про- 

сторија на привремено коришћење 
 

 

9/2 

130 Одлука о измјенама и допунама 

Одлуке о комуналним таксама 
 

 

9/3 

131 Одлука о додјели на коришћење 

пословног простора и земљишта 

Општинској организацији Црвеног 

крста Прњавор 
 

 

 

 

9/3 

132 Одлука о додјели на коришћење 

пословних просторија Борачкој орга- 

низацији општине Прњавор 
 

 

 

9/4 

133 Одлука о начину и условима про- 

даје непокретности (к.ч.740/30 к.о. 

Поточани) у својини општине Прња-

вор 
 

 

 

9/4 

134 Одлука о давању овлаштења наче-

лнику општине да потпише Анекс 

Споразума о реализацији пројекта 

Повелич 
 

 

 

 

9/5 

175 Одлука о измјени Плана капиталних 

улагања за 2016. годину  
 

 

12/1 

176 Одлука о измјенама Одлуке о кре- 

дитном задужењу 
 

 

12/1 

177 Одлука о начину и условима продa-

је непокретности (к.ч.429/2 и 429/3 к.

о. Караћ) у својини општине Прњавор 
 

 

 

12/3 

178 Одлука о допуни Одлуке о услови- 

ма за давање пословних простора и 

објеката на привремено коришћење 
 

 

 

12/3 

179 Одлука о додјели објеката, подру- 

мских просторија и земљишта на 

привремено коришћење 
 

 

 

12/4 

180 Одлука о додјели на коришћење 

пословних просторија Борачкој орга- 

низацији општине Прњавор 
 

 

 

12/4 

181 Одлука о организовању Јавне уста- 

нове Центар за културу Прњавор 
 

 

12/5 

182 Одлука о проширеним  правима  со- 

цијалне заштите у општини Прњавор 

за 2016.  годину 
 

 

 

12/6 

183 Одлука о усвајању измјене и допуне 

дијела Регулационог плана „Јелши- 

нград“ (измјена и допуна V) 
 

 

 

12/7 

273 Одлука о давању на привремено 

кориштење објекта 
 

 

14/1 

274 Одлука о продаји непокретности у 

својини  Општине Прњавор путем 

непосредне погодбе ЗП „Електрокра- 

јини“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електроди- 

стрибуцији“ Прњавор 
 

 

 

 

 

14/1 

275 Одлука о измјени и допуни Одлуке 

о додјели објеката, подрумских про- 

сторија и земљишта на привремено 

коришћење 

 

 

 

14/2 
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276 Одлука о додјели пословног про- 

стора на привремено коришћење 
 

14/2

277 Одлука  о додјели гробаља на упра- 

вљање и одржавањe 
 

14/2

278 Одлука о утврђивању имена Омлади- 

нског насеља и улица Видовданске, 

Бањалучке, Улице Драгана Ђајића и 

Улице Светог Јована 
 

14/5

279 Одлука о измјени Одлуке о утвр- 

ђивању назива насеља и улица 
 

14/6

280 Одлука о измјенама и допуни Про- 

грама коришћења средстава за уна- 

пређење пољопривредне произво- 

дње у 2016. години 
 

14/6

281 Одлука о приступању изради измје- 

не дијела Регулационог плана 

„Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена II) 
 

14/7

282 Одлука о усвајању Нацрта страте- 

гије водоснабдијевања на подручју 

општине Прњавор за период 2016 - 

2020. година 
 

14/7

283 Одлука о  допуни  Одлуке о висини 

вриједности непокретности по зона- 

ма на територији општине Прњавор 
 

14/7

284 Одлука о измјени Одлуке о прихва- 

тању Иницијативе за изградњу спо-

меника погинулим борцима Одбра- 

мбено-отаџбинског рата Војске Репу- 

блике Српске у Мјесној заједници 

Кремна 
 

14/9

295 Одлука о  усвајању  Ребаланса буџе- 

та општине  Прњавор  за  2016. годи- 

ну 
 

15/1

296 Одлука о измјени Одлуке о извр- 

шењу буџета општине Прњавор за 

2016. годину 
 

15/18

297 Одлука о давању сагласности за 

закључивање уговора о продаји гра- 

ђевинског земљишта непосреном 

погодбом са М.И. “Гарант“ д.о.о. 

Прњавор 
 

15/18

334 Одлука о допунама Одлуке о начи- 

ну расподјеле финансијских средста- 

ва политичким странкама из буџета 

општине Прњавор 
 

17/1

335 Одлука о утврђивању Нацрта измје- 

не и допуне дијела Регулационог 

плана пословно – туристичке зоне 

„Вијака“ (измјена и допуна I) 
 

17/1

336 Одлука о висини вриједности непо-

кретности по зонама на територији 

општине Прњавор 
 

17/3

337 Одлука о продаји гараже 
 

17/5

338 Одлука о оснивању Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Пр- 

њавор 17/6

339 Одлука о утврђивању критеријума 

за избор и именовање директора у 

Јавној установи Дјечији вртић „На- 

ша радост“ Прњавор и расписивању 

јавног конкурса  
 

17/7

340 Одлука о утврђивању назива улица 
 

17/8

341 Одлука о давању сагласности за 

закључивање уговора о куповини 

земљишта са Домуз Драганом, си-

ном Игњатије из Прњавора, Домуз, 

рођ. Рудонић Љубицом, кћерком Ду- 

шана из Кремне, општина Прњавор 

и Станић рођ. Домуз Љубинком, 

кћерком Игњатије из Прњавора 
 

17/9

342 Одлука о давању сагласности за 

закључивање уговора о куповини 

земљишта са Кунић Имширом, 

сином Суље из Прњавора 
 

17/9

343 Одлука о допуни Одлуке о прихва- 

тању Иницијативе за изградњу спо- 

меника погинулим борцима Одбра- 

мбено-отаџбинског рата Војске 

Републике Српске у Мјесној заједни- 

ци Дренова 
 

17/10

344 Одлука о оснивању Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор 
 

17/10

345 Одлука о давању на привремено 

коришћење пословног простора 
 

17/12

352 Одлука о усвајању Стратегије водо- 

снабдијевања на подручју општине 

Прњавор за период  2016 - 2020. 

година 
 

18/1

402 Одлука о давању сагласности за 

закључивање уговора о куповини 

земљишта са Васиљев Маријом, 

кћерком Владимира из Прњавора и 

Атић рођ. Васиљев Анкицом, кће- 

рком Владимира из Прњавора 
 

23/1

403 Одлука о давању сагласности за 

закључивање уговора о куповини 

земљишта са Данојевић рођ. Винчић 

Сњежаном, кћерком Илије из 

Прњавора, Новаковић рођ. Винчић 

Вером, кћерком Илије из Доње 

Илове, општина Прњавор, Павичић 

рођ. Винчић Војном, кћерком Илије 

из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петром, кћерком 

Душана из Доње Илове, општина 

Прњавор 
 

23/1

404 Одлука о приступању изради плана 

парцелације „Занатски центар“ Го- 

рњи Штрпци 
 

23/2

405 Одлука о утврђивању Нацрта измје- 

не дијела Регулационог плана 

„Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена 

II) 

 

 

23/2
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406 Одлука о измјени Одлуке о додјели 

пословних простора и објеката на 

привремено коришћење 
 

 

 

23/4 

407 Одлука о утврђивању назива улица 
 

23/4 

408 Одлука о утврђивању назива улица 
 

23/5 

485 Одлука о утврђивању пореске стопе 

за опорезивање непокретности на 

подручју општине Прњавор у 2017. 

години 
 

 

 

 

28/1 

486 Одлука o вриједности бода за плаћа- 

ње комуналне накнаде за 2017. го- 

дину 
 

 

 

28/1 

487 Одлука о измјени Одлуке о стипе- 

ндирању ученика и студената 
 

 

28/2 

488 Одлука о расписивању јавног конку-

рса за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Прњавор 
 

 

 

28/2 

536 Одлука o измјени Одлуке о накна- 

дама одборницима и члановима ра- 

дних тијела Скупштине општине 

Прњавор 
 

 

 

 

31/1 

537 Одлука о  усвајању  буџета  општи- 

не  Прњавор  за  2017. годину 
 

 

31/1 

538 Одлука о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2017. годину 
 

 

31/18 

539 Одлука о усвајању измјене и допуне 

дијела Регулационог плана пословно 

- туристичке зоне „Вијака“ (измјена 

и допуна I) 
 

 

 

 

31/21 

540 Одлука о приступању изради измје- 

нa дијела Урбанистичког пројекта 

„Градско језгро“ (измјена V) 
 

 

 

31/23 

541 Одлука о расписивању Јавног ко- 

нкурса за избор и именовање члана 

Одбора за жалбе општине Прњавор 
 

 

 

31/23 

 

ПРОГРАМИ 
7 Програм развоја спорта на подручју 

општине Прњавор за 2016. годину 
 

 

2/3 

542 Програм рада Скупштине општине 

Прњавор за 2017. годину 
 

 

31/24 

 

ПЛАНОВИ 

36 Локални еколошки акциони план 

општине Прњавор 2015-2020. године 
 

 

3/1 

74 Дугорочни план  за измирење неи- 

змирених обавеза пренесених из 

претходног периода  
 

 

 

6/5 

141 План утрошка средстава за техничко 

опремање  Територијалне  ватрогасне  

 

 

 

 

јединице, изградњу објеката које кори- 

сти Ватрогасна јединица за своје акти- 

вности и чување ватрогасне опреме 
 

10/1

РЈЕШЕЊА 
8 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење јавног надметања 
 

2/5

9 Допунско рјешење  Недељка Кара- 

новића 
 

2/5

59 Рјешење о именовању члана Општи- 

нске изборне комисије Прњавор 
 

5/1

135 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење јавног надметања 
 

9/5

184 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење јавног надметања 
 

12/9

185 Рјешење о разрјешењу директора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор 
 

12/9

186 Рјешење о именовању вршиоца ду- 

жности директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 

вор 
 

12/10

187 Рјешење број 21.36/475-106/15, Ла- 

скотић Слободан 
 

12/10

188 Рјешење број 21.36/477-4/15, Вуји- 

новић Ненад 
 

12/11

189 Рјешење број: 21.36/475-52/15, Вје- 

штица Богдан 
 

12/13

190 Допунско рјешење број: 21.36/475-

35/10, Васић Душан 
 

12/16

191 Допунско рјешење број: 21.36/475-

4/16, Демоњић Младен 
 

12/17

192 Допунско рјешење број: 21.36/475-

6/16, Кострешевић Зоран 
 

12/18

346 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење поступка по Јавном 

конкурсу за избор и именовање 

директора ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор 
  17/12

347 Допунско рјешење број: 21.36/475-

112/15 (ГП „Градип“ а.д. Прњавор) 
 

17/12

348 Допунско рјешење број:21.36/475-

41/16 (КП „Водовод“ АД Прњавор) 
 

17/15

409 Рјешење о разрјешењу в.д. дире- 

ктора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор 
 

23/5

411 Допунско рјешење број 21.36/475-

58/16 (Слободанка Шајиновић) 
 

23/6
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412 Допунско рјешење број 21.36/475-

28/16 (Младен Пејић) 
 

 

23/7 

413 Допунско рјешење број 21.36/475-

46/16 (Боро Пргоњић) 
 

 

23/8 

452 
 

Рјешење о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за избор и име- 

новање скупштинског сазива 2012-

2016. године 
 

 

 

 
27/1 

453 Рјешење о именовању чланова Ко- 

мисије за избор и именовање ску- 

пштинског сазива 2016-2020. године 
 

 

 

27/1 

455 Рјешење о престанку мандата одбо- 

рницима у Скупштини општине 

Прњавор мандатног сазива 2012-

2016. године 
 

 

 

 

27/2 

456 Рјешење о потврђивању мандата 

одборницима у Скупштини општине 

Прњавор мандатног сазива 2016-

2020. године 
 

 

 

 

27/2 

457 Рјешење o престанку функције пре- 

дсједника Скупштине општине 

Прњавор 
 

 

 
27/3 

458 Рјешење о избору предсједника Ску- 

пштине општине Прњавор 
 

 

27/4 

459 Рјешење о престанку функције по- 

тпредсједника Скупштине општине 

Прњавор 
 

 

 

27/4 

460 Рјешење  о избору потпредсједника 

Скупштине општине Прњавор 
 

 

27/5 

461 Рјешење о именовању Комисије за 

примпоредају дужности између пре- 

дсједника Скупштине општине 

Прњавор 
 

 

 

 

 

27/5 

462 Рјешење о престанку функције замје- 

ника Начелника општине Прњавор 
 

 

27/6 

463 Рјешење o разрјешењу дужности се- 

кретара Скупштине општине Прња- 

вор 
 

 
 

 

27/6 

464 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности секретара Скупштине општи- 

не Прњавор 
 

 

 

27/7 

465  Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за општу управу 
 

 

27/7 

466 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за 

општу управу 
 

 

 

27/8 

467 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 
 

 

 

27/8 

468 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за лока- 

лни економски развој и друштвене 

дјелатности 
 

 

27/9

469 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за просторно уређење 
 

27/9

470 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за 

просторно уређење 
 

27/9

471 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за финансије 
 

27/10

472 Рјешење o именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

финансије 
 

27/10

473 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 
 

27/11

474 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за 

стамбено – комуналне послове и 

инвестиције 
 

27/11

475 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за борачко – инвалидску 

заштиту 
 

27/12

476 Рјешење o именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

борачко – инвалидску заштиту 
  

27/12

477 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 
 

27/12

478 Рјешење o именовању вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шу- 

марство 
 

27/12

479 Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 
 

27/13

480 Рјешење o именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове 
  

27/14

481 Рјешење о разрјешењу начелника 

Службе за јавне набавке и заједни- 

чке послове 
 

27/14

482 Рјешење o именовању вршиоца 

дужности начелника Службе за јавне 

набавке и заједничке послове 
 

27/15

483 Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности између на- 

челника општине и између службе- 

ника на руководећим радним мје- 

стима 
 

27/15



Регистар 2016.                      СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР _  ____ ______  _________ _7          

Рег.бр.                                                                  бр./стр.    Рег.бр.                                                                    бр./стр. 

489 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење поступка по јавном конку- 

рсу за избор и именовање секретара 

Скупштине општине 
 

28/3

490 Рјешење о разрјешењу чланова ста- 

лних радних тијела Скупштине 

општине 
 

28/3

491 Рјешење о избору чланова Статута-

рно-правне комисије 
 

28/4

492 Рјешење  о избору чланова Комиси- 

је за привреду и финансије 
 

28/4

493 Рјешење  о избору чланова Комиси- 

је за друштвене дјелатности 
 

28/4

494 Рјешење о избору чланова Комисије 

за мјесне заједнице 
 

28/5

495 Рјешење о избору чланова Комисије 

за награде и признања 
 

28/5

496 Рјешење  о избору чланова Комиси- 

је за вјерска питања 
 

28/5

497 Рјешење  о избору чланова Комиси- 

је за питања младих 
 

28/5

498 Рјешење о избору чланова Одбора за 

људска права, представке и притужбе 28/6

499 Рјешење о избору чланова Одбора за 

регионалну и међународну сарадњу 
 

28/6

500 Рјешење о избору чланова Одбора 

једнаких могућности 
 

28/6

501 Рјешење о избору чланова Одбора за 

примјену Кодекса етичког пона- 

шања изабраних представника 
 

28/6

502 Рјешење о избору чланова Одбора за 

борачко-инвалидску заштиту 
 

28/7

503 Рјешење о избору чланова Савјета за 

спорт 
 

28/7

504 Рјешење о избору чланова Савјета за 

културу 
 

28/7

543 Рјешење о избору замјеника наче- 

лника општине Прњавор 
 

31/29

544 Рјешење о разрјешењу члана Шко- 

лског одбора Основне школе „Вук 

Караџић“ Доњи Вијачани 
 

31/30

545 Рјешење о избору члана Школског 

одбора Основне школе „Вук Кара- 

џић“ Доњи Вијачани 
 

31/30

546 Рјешење о разрјешењу члана Одбо-ра 

за жалбе општине Прњавор 
 

31/30

547 Рјешење о именовању вршиоца ду- 

жности члана Одбора за жалбе 

општине Прњавор 
 

31/30

548 Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење поступка по Јавном 

конкурсу за избор и именовање једног 

члана Одбора за жалбе 31/31

 

ЗАКЉУЧЦИ 
10 Закључак у вези Дјечијег вртића 

„Наша радост“ Прњавор 
 

2/6

58 Закључак у вези Информације о 

утврђеним статусима и оствареним 

правима бораца, РВИ, породица 

погинулих бораца и цивилних жртава 

рата у периоду 1996-2015. година 
 

5/1

75 Закључак о упознавању са Извје- 

штајем o ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12. 2014. 

године 
 

6/10

76 Закључак о прихватању Плана акти- 

вности на превазилажењу пропуста и 

неправилности утврђених у Извје- 

штају o ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12. 2014. 

године 
  

6/10

77 Закључак о прихватању Извјештаја о 

реализацији Програма мјера преве- 

нтивне здравствене заштите стано- 

вништва од заразних болести на по- 

дручју општине Прњавор за 2015. 

годину 
 

6/10

78 Закључак о прихватању Информа- 

ције о вршењу инспекцијског надзо- 

ра на подручју општине Прњавор за 

период 1.1.2015-31.12.2015. године 
 

6/10

79 Закључак о прихватасњу Извје- 

штаја о реализацији Програма за рје- 

шавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прња- 

вор за 2015. годину 
 

6/11

80 Закључак о прихватасњу Извјешта- 

ја о раду Скупштине општине, 

сталних радних тијела Скупштине и 

Стручне службе Скупштине општи- 

не, за 2015. годину 
 

6/11

81 Закључак о прихватасњу Извјешта- 

ја о проведеном поступку због крше- 

ња Кодекса о етичком понашању иза- 

браних представника у општини 

Прњавор одборника Шиканић др 

Бранка 6/11
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136 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2016. 

годину 
 

9/6

142 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

пословању КП „Водовод“ а.д. Прња-

вор за период 01.01.-31.12.2015. годи-

не са финансијским показатељима 
 

10/1

143 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

реализацији Програма изградње, моде- 

рнизације и реконструкције инфра- 

структурних објеката на подручју 

општине Прњавор за 2015. годину 
 

10/2

144 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

реализацији Програма одржавања 

локалне путне мреже за 2015. годину 
 

10/2

145 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

реализацији Програма одржавања 

објеката заједничке комуналне по- 

трошње за 2015. годину 
 

10/2

146 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

реализацији Плана утрошка сре- 

дстава за техничко опремање Тери- 

торијалне ватрогасне јединице, изгра- 

дњу објеката које користи Терито- 

ријална ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне 

опреме за 2015. годину 
 

10/2

147 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

коришћењу новчаних средстава за 

унапређење пољопривредне произво- 

дње у 2015. години 
 

10/3

148 Закључак о прихваатњу Извјештаја о 

коришћењу новчаних средстава при- 

купљених на основу прихода од посе- 

бних водних накнада у 2015. години 10/3

193 Закључак о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Прњавор 

за период 01.01-31.12.2015. године 
 

12/19

194 Закључак о усвајању Извјештаја о 

коришћењу средстава текуће буџе- 

тске резерве за период 01.01-31.12. 

2015. године 
 

12/19

195 Закључак о усвајању Извјештаја о 

извршеним реалокацијама за период 

01.01-31.12.2015. године 
 

12/19

196 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Дјечији вртић „Наша ра- 

дост“ Прњавор за 2015. годину 
 

12/19

197 Закључак о усвајању Извјештаја, 

Управног одбора ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор, у вези са За- 

кључком Скупштине општине Прња- 

вор број: 01-022-17/16 од 28.01. 2016. 

године 
 

12/20

198 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2015. годину 
 

12/20

199 Закључак о давању сагласности на 

Програм рада ЈУ Центар за соција-

лни рад Прњавор за 2016. годину 
 

 

12/20

200 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2015. годину 
 

12/20

201 Закључак о давању сагласности на 

План рада ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2016. годину 
 

12/20

202 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Гимназије Прњавор за 2015. 

годину 
 

12/21

203 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор за 2015. годину 
 

12/21

204 Закључак о прихватању Информ- 

ације о пројекту „Стварање услова за 

систематско рјешавање стамбеног 

збрињавања Рома на подручју општи- 

не Прњавор 
 

12/21

205 Закључак о прихватању Информа- 

ције о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Регионална депонија Бањалука за 

2015. годину 
 

12/21

206 Закључак о прихватању Информа-

ције о раду Правобранилаштва Репу-

блике Српске, Сједишта замјеника 

Бањалука за период 01.01. до 31.12.

2015. године са табеларним приказом 
 

12/21

285 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о усвајању Ребаланса буџета општине 

Прњавор за 2016. годину 
 

14/9

286 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о измјени Одлуке о извршењу Буџе- 

та општине Прњавор за 2016. годину 
 

14/10

287 Закључак  о прихватању Извјештаја 

о раду Начелника општине и Општи- 

нске управе општине Прњавор за 

2015. годину 
 

14/10

288 Закључак о прихватању Извјештаја о 

стању управног рјешавања у оства- 

ривању права и дужности грађана и 

правних субјеката у Општинској упра- 

ви општине Прњавор у периоду 01.01. 

2015. до 31.12.2015. године 14/10
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289 Закључак о прихватању Извјештајa о 

раду Одбора за жалбе општине Прња- 

вор за период од 01.01.2015. до 31.12. 

2015. године 
 

14/10

290 Закључак о усвајању Извјештајa о 

раду и финансијском пословању ЈУ 

Центар за културу Прњавор за пери- 

од од 01. jануара до 31. децембра 

2015. године  
 

14/10

291 Закључак о давању сагласности на 

План и Програм рада ЈУ Центар за 

културу Прњавор за 2016. годину 
 

14/11

292 Закључак  о усвајању Извјештајa о 

раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 

2015. годину 
 

14/11

293 Закључак о давању сагласности на 

Програм рада ЈП „Радио Прњавор“ 

Прњавор за 2016. годину 
 

 

14/11

294 Закључак о прихватању Информа- 

ције о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и безбједности саобраћа- 

ја на подручју општине Прњавор у 

2015. години 
 

14/11

298 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2015. годину 
 

15/20

299 Закључак о давању сагласности на 

План рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2016. годину 
 

15/21

300 Закључак о прихватању Информа- 

ције о коришћењу јавних површина за 

2015. годину 
 

 

15/21

301 Закључак о прихватању Информа- 

ције о организовању и наплати кому- 

налне накнаде у 2015. години 
 

15/21

302 Закључак о прихватању Информаци- 

је о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 

2015/2016.  година 
 

15/21

349 Закључак о прихватању Информа-

ције о стању у невладином сектору на 

подручју општине Прњавор 
 

17/16

350 Закључак о прихватању Информа-

ције о реализацији Програма развоја 

цивилне заштите у области заштите и 

спасавања општине Прњавор 
 

17/16

414 Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радо- 

ст“ Прњавор за радну 2015/2016. 

годину 
 

23/9

415 Закључак о давању сагласности на 

Годишњи програм рада ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор за 

радну 2016/2017. годину 
 

23/9

416 Закључак о прихватању Информа- 

ције о вршењу инспекцијског надзо- 

ра на подручју општине Прњавор за 

период од 01.01.-30.6.2016. године 
 

23/10

454 Закључак о усвајњу се Извјештај Ко- 

мисије за избор и именовање с прије- 

длогом да се констатује  престанак 

мандата одборницима у Скупштини 

општине Прњавор 
 

27/2

505 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о усвајању буџета општине Прњавор 

за 2017. годину 
 

28/7

506 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о извршењу буџета општине Прња- 

вор за 2017. годину 
 

28/7

507 Закључак о усвајању нацрта Одлуке 

о усвајању измјене и допуне дијела 

Регулационог плана пословно-тури- 

стичке зоне „Вијака“ (измјена и допу-

на 1) 
 

28/8

508 Закључак о усвајању нацрта Про- 

грама рада Скупштине општине 

Прњавор за 2017. годину 
 

28/8

509 Закључак о неприхватању Извје- 

штаја о извршењу буџета општине 

Прњавор за период 01.01. до 30.06. 

2016. године 
 

28/8

510 Закључак о неприхватању Извје- 

штаја о извршењу текуће буџетске 

резерве за период 01.01. до 30.06. 

2016. године 
  

28/8

511 Закључак о неприхватању Извје- 

штаја о извршеним реалокацијама 

буџетских средстава за период 01.01. 

до 30.06.2016. године 
 

28/8

512 Закључак о прихватању Информа- 

ције о стању цивилне заштите општи- 

не Прњавор 
 

28/9

513 Закључак о прихватању Информа- 

ције о остваривању права породица, 

погинулих и несталих бораца, ра- 

тних војних инвалида, бораца и 

цивилних жртава рата у општини 

Прњавор 
 

28/9

514 Закључак о неприхватању Извје- 

штаја о раду КП „Парк“ а.д. Прњавор 

за 2015. годину 28/9
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515 Закључак Клуба одборника СНСД 
 

28/9
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

ОДЛУКЕ 
11 Одлука о расподјели средстава са 

буџетске позиције Помоћи вјерским 

заједницама (Заштита културно-исто- 

ријског наслијеђа) 
 

2/7

37 Одлука о расподјели средстава за 

треће и свако сљедеће новорођено 

дијете у 2016. години 
 

4/1

38 Одлука о условима и начину ра- 

сподјеле средстава са буџетске пози- 

ције - Помоћ удружењима национа- 

лних мањина у 2016. години 
 

4/1

39 Одлука о расподјели средстава са 

буџетске позиције Помоћ основним 

школама 
 

4/2

60 Одлука о начину расподјеле средста- 

ва за санацију штета од елемента- 

рних непогода у 2016. години 
 

5/2

61 Одлука о условима и начину реа- 

лизације средстава са буџетске поз- 

ције 415200-средства за тражење 

несталих бораца и цивила жртава рата 

са подручја општине Прњавор 
 

5/2

62 Одлука о начину реализације сре- 

дстава за организовање парастоса у 

мјесним заједницама општине Прња- 

вор у 2016. години 
 

5/3

63 Одлука о корисницима и начину 

утрошка средстава са буџетске пози- 

ције 415200-средства за остале тро- 

шкове обиљежавања значајних дату- 

ма (за трошкове вијенаца, цвијећа, 

свијећа и др.) 
 

5/3

64 Одлука о условима и начину реали- 

зације средстава са буџетске позиције 

415200- Борачка организација општи- 

не Прњавор-финансирање обавеза из 

ранијих година 
  

5/4

65 Одлука о расподјели средстава са 

буџетске позиције - Покровитељство 

општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифеста- 

ција од значаја за општину Прњавор 
 

5/5

82 Одлука о висини мјесечног износа 

стипендије за школску 2015/2016. 

годину 
 

7/1

122 Одлука о додјели признања наче- 

лника општине 8/1

172 Одлулка о измјени и допуни Одлуке 

о корисницима и начину утрошка 

средстава са буџетске позиције 

415200-средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за 

трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и 

др.) 
 

11/7

375 Одлука о расподјели средстава удру- 

жењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

20/1

381 Одлука  о  расподјели средстава за 

обиљежавање значајних датума у 

мјесним заједницама у 2016. години 
 

21/1

516 Одлука о именовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације 
 

28/9

531 Одлука о измјени Одлуке о раду у 

дане републичких празника 
 

29/1

534 Одлука о измјени Одлуке о раду у 

дане републичких празника 
 

30/1

549 Одлука о допуни Одлуке о раду у 

дане републичких празника 
 

31/31

 

РЈЕШЕЊА 
12 Рјешење о именовању Комисије за 

утврђивање приједлога манифеста- 

ција и расподјеле средстава са буџе- 

тске позиције - Покровитељство 

општине за реализацију научних, 

културних и спортских манифеста- 

ција од значаја за општину Прњавор 
 

2/7

56 Рјешење о именовању Комисије за 

додјелу једнократне новчане помоћи 
 

4/9

208 Рјешење о именовању Топић Љубо- 

мира за енергетског менаџера у реа- 

лизацији унапређења енергетске ефи- 

касности на објекту ЈУ ОШ „Никола 

Тесла“ Прњавор 
 

12/23

328 Рјешење о именовању Комисије за 

одабир пројеката/програма удружења 

из области културе и осталих удру- 

жења 
 

16/1

329 Рјешење о именовању Организаци- 

оног одбора 7. Фестивала национа- 

лних мањина „МАЛА ЕВРОПА“ 
 

16/1

353 Рјешење о именовању Комисије за 

једнократне новчане помоћи 
 

19/1

376 Рјешење о измјени Рјешења о име- 

новању Комисије за процјену штете 

од елементарне непогоде и друге 

нереће на подручју општине Прња- 

вор 

20/2
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377 Рјешење о измјени Рјешења о име- 

новању Комисије за додјелу једно- 

кратне новчане помоћи 
 

20/2

378 Рјешење о именовању стручне  Ко- 

мисије за процјену штете од елеме- 

нтарне непогоде и друге несреће на 

подручју општине Прњавор 
 

20/3

379 Рјешење о именовању Дисципли- 

нске комисије 
 

 

20/3

382 Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају комуналних објеката 

КП „Водовод“ а.д. Прњавор 
 

21/1

383 Рјешење  о именовању Радне групе за 

утврђивање статусног питања проје- 

кта Повелич 
 

21/2

417 Рјешење о именовању Комисије за 

једнократне новчане помоћи 
 

23/10

420 Рјешење о именовању Комисије за 

процјену штете од болести плавог 

језика на подручју општине Прњавор 
 

 

24/4

421 Рјешење о именовању Локалног це- 

нтра за сузбијање заразне болести 

плавог језика на подручју општине 

Прњавор 
 

 

24/5

422 Рјешење о именовању контакт особе, 

у вези закљученог Протокола о на- 

чину и условима коришћења збирних 

извјештаја и анализа, између Аге- 

нције за посредничке, информатичке 

и финансијске услуге, са једне стране 

и Општине Прњавор, са друге стране 

 

24/5

 

ПРАВИЛНИЦИ 
1 Правилник о допуни Правилника о 

организацији и систематизацији ра- 

дних мјеста Општинске управе општи- 

не Прњавор  

 

1/1
 

2 Правилник о допунама Правилника 

о платама запослених у Општинској 

управи општине Прњавор 
 

1/1

4 Правилник о критеријумима, начи- 

ну и поступку расподјеле средстава са 

буџетске позиције-Покровите-љство 

општине за реализацију научних, ку- 

лтурних и спортских манифестација 

од значаја за општину Прњавор 
 

1/2

57 Правилник о измјенама Правилника 

о платама запослених у Општинској 

управи општине Прњавор 
 

 

4/10

66 Правилник о допуни Правилника о 

критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава са буџетске 

позиције - Покровитељство општине 

за реализацију научних, културних и 

спортских манифестација од значаја 

за општину Прњавор 
 

5/6

137 Правилник о измјени Правилника о 

организацији и систематизацији ра- 

дних мјеста Општинске управе општи- 

не Прњавор 
 

9/6

138 Правилник о платама запослених у 

Општинској управи општине Прња- 

вор 
 

9/6

207 Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о рационализацији рада 

Општинске управе општине Прња- 

вор 
 

12/22

326 Правилник о критеријумима, начину 

и поступку расподјеле средстава удру- 

жењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

15/30

436 Правилник о допуни Правилника о 

организацији и систематизацији ра- 

дних мјеста Општинске управе општи- 

не Прњавор 
 

 

25/1

451 Правилник о допуни и измјенама 

Правилника о организацији и систе- 

матизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Прњавор опреме 
 

 

26/1

484 Правилник о допуни Правилника о 

платама запослених у Општинској 

управи општине Прњавор 
 

27/15

517 Правилник o измјени Правилника о  

платама запослених у Општинској 

управи општине Прњавор 
 

28/10

550 Правилник о измјенама и допуни 

Правилника о организацији и систе- 

матизацији радних мјеста Општи- 

нске управе општине Прњавор 
 

31/31

551 Правилник о допуни Правилника о 

платама запослених у Општинској 

управи општине Прњавор 31/32

 

ПЛАНОВИ 
123 План оперативног спровођења пла- 

на одбране од поплава у општини 

Прњавор у 2016. години 
 

8/1

124 План оперативног спровођења пла- 

на активности у припреми и спрово- 

ђењу мјера заштите и спасавања од 

шумских и других пожара на отворе- 

ном простору у општини Прњавор у 

2016. години 8/9
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419 План оперативног спровођења Пла- 

на активности на спровођењу посе- 

бних мјера заштите и спасавања од 

већих сњежних падавина и снијега од 

интереса за општину Прњавор у 

2016/17. години 24/1

 

УГОВОРИ 

3 Анекс бр. 2 Појединачног колекти- 

вног уговора за запослене у Општи- 

нској управи општине Прњавор 1/2

139 Анекс бр. 3 Појединачног колекти- 

вног уговора за запослене у Општи- 

нској управи општине Прњавор 
 

9/8

152 Aнекс бр. 4 Појединачног колекти- 

вног уговора за запослене у Општи- 

нској управи општине Прњавор 
 

10/4

380 Појединачни колективни уговор за 

запослене у Општинској управи 

општине Прњавор 20/4

 

ПОВЕЉЕ 
140 Повеља интерне ревизије општине 

Прњавор 9/9

 

ЗАКЉУЧЦИ 
13 Закључак о утврђивању просјечне 

плате запослених у Општинској 

управи општине Прњавор за период 

јануар – децембар 2015. године 
 

2/8

14 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-163/15 
 

2/8

15 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-329/15 
 

2/8

16 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-327/15 
 

2/9

17 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-150/15 
 

2/9

18 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-284/15 
 

2/10

19 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-286/15 
 

2/10

20 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-173/15 
 

2/10

21 Закључак о исплати средстава, број 

01/1-434-163-1/15 (КК „Ипон“ Прња- 

вор) 
 

2/11

22 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-329-1/15 (Ранку Станчићу из 

Штрбаца) 2/11

23 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-327-1/15 (Синиши Драгоје- 

вићу из Хрваћана) 
 

2/12

24 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-150-1/15 (Борачкој органи- 

зацији општине Прњавор) 
 

2/12

25 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-401-284-1/15 (Наташи Видовић и 

тренеру КК „Ипон“ Драгану Мила- 

нковићу) 
 

2/12

26 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-401-286-1/15 (Удружењу избје- 

глих, расељених и других лица РС 

„Останак“ ОО Прњавор) 
 

2/13

27 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-173-1/15 (Црквено - општи-

нском одбору „Мркоњићи“ Требиње) 
 

2/13

28 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-279/15 
 

2/14

29 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-280/15 
 

2/14

30 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-282/15 
 

2/14

31 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-283/15 
 

2/15

32 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-400-19/15 
 

2/15

33 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-282-1/15 
 

2/15

34 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-282-4/15 
 

2/16

35 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-282-5/15 
 

2/16

40 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број 01/1-434-1/16 
 

4/3

41 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број 01/1-401-4/16 
 

4/3

42 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број 01/1-434-9/16 
 

4/4

43 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-434-10/16 
 

4/4

44 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број 01/1-431-1/16 
 

4/5

45 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-15/16 
 

4/5

46 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-171/15 
 

4/5



Регистар 2016.                      СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР _  ____ ______  _________ 13          

Рег.бр.                                                                  бр./стр.    Рег.бр.                                                                    бр./стр. 

47 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-27/16 
 

4/6

48 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-401-4-1/16 (Удружењу „Останак“ 

ОО Прњавор) 
 

4/6

49 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-10-1/16 (Листу „Наш зави- 

чај“ Прњавор) 
 

4/7

50 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-1-1/16 (Брани Савковићу из 

Штрбаца) 
 

4/7

51 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-431-1-1/16 (ЈУ Школи за осно- 

вно музичко образовање Прњавро) 
 

4/7

52 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-9-1/16 (СПЦО Прњавор) 
 

4/8

53 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-15-1/16 (Кик бокс клубу „Га- 

рд“ из Прњавора) 
 

4/8

54 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-171-1/15 (Шаховском клубу 

„Пошк“ из Поточана) 
 

4/9

55 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-27-1/16 (Новадину Макрићу из 

Караћа) 
 

4/9

67 Закључак о давању сагласности 

Спортском савезу општине Прњавор 

на приједлог Одлуке о расподјели 

средстава у процентима за 2016. 

годину и приједлог Одлуке о расп- 

дјели средстава за манифестације за 

2016. годину 
 

5/6

68 Закључак о давању сагласности 

Општнском фудбалском савезу Прња- 

вор на Приједлог расподјеле средста- 

ва чланицама за 2016. годину 
 

5/6

83 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-26/16 
 

7/1

84 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-434-51/16 
 

7/1

85 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-36/16 
 

7/2

86 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-33/16 
 

7/2

87 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-39/16 
 

7/3

88 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-308/15 
 

7/3

89 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-325/15 
 

7/3

90 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-49/16 
 

7/4

91 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број: 01/1-434-7/16 
 

7/4

92 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-57/16 
 

7/5

93 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-59/16 
 

 

7/5

94 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-43/16 
 

7/5

95 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-272/15 
 

7/6

96 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-61/16 
 

7/6

97 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-70/16 
 

7/7

98 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-72/16 
 

7/7

99 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-65/16 
 

7/7

100 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-66/16 
 

7/8

101 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-73/16 
 

7/8

102 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-64/16 
 

7/9

103 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-26-1/16 (Зорици Ковјанић из 

Штрбаца) 
 

7/9

104 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-51-1/16 (СПЦО Кремна-

Вучијак) 
 

7/9

105 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-36-1/16 (Неђељку Игњатићу 

из Горње Илове) 
 

 

7/10

106 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-39-1/16 (Бојани Мандић из 

Поточана) 
 

7/10

107 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-33-1/16 (Стефану Кљунићу 

из Поточана) 
 

7/10

108 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-7-1/16 (Удружењу родитеља 

дјеце са сметњама у физичком и 

психичком развоју „Невен“ Прњавор) 
 

 

7/11

109 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-49-1/16 (Рукометном клубу 

„Слога“ из Прњавора) 7/11
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110 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-325-1/15 (Љепосави Ружи- 

чић из Бабановаца) 
 

7/12

111 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-308-1/16 (Борки Ћетојевић 

из Прњавора) 
 

7/12

112 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-59-1/16 (Карате клубу 

„Ипон“ Прњавор) 
 

7/12

113 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-57-1/16 (Златку Косићу из 

Орашја) 
 

7/13

114 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-272-1/15 (Нади Сукур из 

Гајева) 
 

7/13

115 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-43-1/16 (Драгани Тошић из 

Горњих Палачковаца) 
 

7/14

116 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-61-1/16 (Мирославу Санча- 

нину из Штрбаца) 
 

7/14

117 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-70-1/16 (Мили Илићу из 

Кокора) 
 

7/14

118 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-434-64-1/16 (Јавном предузећу 

„Радио Прњавор“ из Прњавора) 
 

7/15

119 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-73-1/16 (Бранку Шестићу из 

Прњавора) 
 

7/15

120 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-65-1/16 (Ђорђу Десићу из 

Горње Мравице) 
 

7/15

121 Закључак о исплати средстава, бр: 

01/1-532-72-1/16 (Јелени Зловарић из 

Штрбаца) 
 

7/16

149 Закључак број: 01/1-434-77-1/16, о 

одобравању исплате средства Бора- 

чкој организацији општинe Прњавор 
  

10/3

150 Закључак о давању сагласности на 

Одлуку о допунама Статута Јавне 

установе Центар за културу Прњавор 
 

10/3

151 Закључак о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој организа- 

цији и систематизацији радних мје- 

ста у Јавној здравственој установи 

Дом здравља Прњавор 
 

10/4

156 Закључак  о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-16/16 11/1

157 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-49/16 
 

 

11/1

158 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-68/16 
 

11/1

159 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-63/16 
 

11/2

160 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-70/16 
 

11/2

161 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-76/16 
 

11/3

162 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-56/16 
 

11/3

163 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, б: 01/1-434-75/16 
 

 

11/3

164 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-431-4/16 
 

 

11/4

165 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-76/16 
 

11/4

166 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-78/16 
 

 

11/5

167 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-50/16 
 

 

11/5

168 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-72/16 
 

11/5

169 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-66/16 
 

11/6

170 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-69/16 
 

 

11/6

171 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-77/16 
 

 

11/7

209 Закључак о одобравању исплате 

средстава Удружењу „1. батаљон Во- 

јне полиције 1. Крајишког корпуса“ 

из Бањалуке 
 

12/23

211 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-69/16 
 

13/1

212 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-79/16 
 

 

13/1

213 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број: 01/1-431-5/16 
 

13/2

214 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-85/16 
 

13/2

215 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-61/16 
 

13/2

216 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-81/16 13/3
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217 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-82/16 
 

13/3

218 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-113/16 
 

 

13/4

219 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-84/16 
 

13/4

220 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-88/16 
 

13/4

221 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-87/16 
 

 

13/5

222 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број: 01/1-431-6/16 
 

13/5

223 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-87/16 
 

13/6

224 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-86/16 
 

13/6

225 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-532-115/16 
 

13/6

226 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-84/16 
 

 

13/7

227 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-114/16 
 

13/7

228 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-90/16 
 

13/8

229 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-108/16 
 

13/8

230 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-82/16 
 

13/8

231 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-49/16 
 

13/8

232 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-50/16 
 

13/9

233 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-89/16 
 

13/10

234 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-126/16 
 

13/10

235 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-67/16 
 

13/10

236 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-122/16 
 

13/11

237 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-98/16 
 

13/11

238 Закључак о реалокацији ср-едстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-96/16 
 

13/11

239 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-101/16 
 

13/12

240 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-86/16 
 

13/12

241 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-144/16 
 

13/13

242 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-92/16 
 

13/13

243 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-110/16 
 

13/13

244 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-147/16 
 

13/14

245 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-79-1/16 (Марку Пезеру) 
 

13/14

246 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-82-1/16 (Бициклистичком 

клубу „БСК“ Бањалука) 
 

13/15

247 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-113-1/16 (Синиши Драгоје- 

вићу из Хрваћана) 
 

13/15

248 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-84-1/16 (Теквондо клубу Пр- 

њавор) 
 

13/15

249 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-81-1/16 (Спортском савезу 

општине Прњавро) 
 

13/16

250 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-85-1/16 (Општинској орга- 

низацији слијепих из Прњавора) 
 

13/16

251 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-61-1/16 („СПКД“ Просвјета 

из Прњавора) 
 

13/17

252 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-88-1/16 (Исламској заједни- 

ци у БиХ, Муфтијство Бањалучко) 
 

13/17

253 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-84-1/16 (Драганио Ћорић из 

Д. Гаљиповаца) 
 

13/17

254 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-108-1/16 (Мирку Радулови- 

ћу из Д. Штрбаца) 
 

13/18

255 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-50-1/16 (Гроздани Прерадо- 

вић из Г. Штрбаца) 
 

13/18

256 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-82-1/16 (Винку Лукићу из 

Поповића) 
 

13/19

257 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-49-1/16 (Љубинки Легено- 

вић из Горњих Штрбаца) 13/19
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258 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-114-1/16 (Славку Кесеру из 

Горњих Штрбаца) 
 

13/19

259 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-90-1/16 (Дајану Ђукићу из 

Околице) 
 

13/20

260 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-115-1/16 (Ради Аничић из 

Поточана) 
 

13/20

261 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-87-1/16 (Удружењу Црного- 

раца „Ловћен“ Прњавор) 
 

13/20

262 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-122-1/16 (Сузани Томић из 

Прњавора) 
 

13/21

263 Закључакв о исплати средстава, бр: 

01/1-532-67-1/16 (Дражену Малићу из 

Горњих Палачковаца) 
 

13/21

264 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-431-6-1/16 (Културно-умјетни- 

чком друштву „Свилен конац“ Насе- 

обина Лишња) 
 

13/22

265 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-98-1/16 (Слађани Миланко- 

вић из Д. Палачковаца) 
 

13/22

266 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-126-1/16 (Милошу Суботи- 

ћу из Д. Вијачана) 
 

13/22

267 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-401-101-1/16 (Општинском фу- 

дбалском савезу општине Прњавор) 
 

 

13/23

268 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-144-1/16 (Ани Тешко из Ше- 

рег Илове) 
 

13/23

269 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-401-110-1/16 (Дамјану Илишко- 

вићу) 
 

13/24

270 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-434-92-1/16 (Карате клубу 

„Ипон“ Прњавор) 
 

13/24

271 Закључак о исплати средстава, број: 

01/1-532-147-1/16 (Љубиши Живко- 

вићу из Д. Мравице 
 

13/24

303 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-111/16 
 

15/21

304 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-168/16 
 

15/22

305 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-132/16 15/22

 

306 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-160/16 
 

15/23

307 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-163/16 
 

15/23

308 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-136/16 
 

15/23

309 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-169/16 
 

15/24

310 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-101/16 
 

15/24

311 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-103/16 
 

15/25

312 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-102/16 
 

15/25

313 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-58/16 
 

15/25

314 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-77/16 
 

15/26

315 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-95/16 
 

15/26

316 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-97/16 
 

15/27

317 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-98/16 
 

15/27

318 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-177/16 
 

15/27

319 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-106/16 
 

15/28

320 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-107/16 
 

15/28

321 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-109/16 
 

15/29

322 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-132/16 
 

15/29

323 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, број: 01/1-431-9/16 
 

15/29

324 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-187/16 
 

15/30

325 Закључак о давању сагласности на 

Правилник о платама запослених у ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор 
 

15/30

330 Закључак о давању сагласности на 

Статут Јавне установе Центар за 

културу Прњавор број 01/1-42/16 од 

16.06.2016. године 16/2
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331 Закључак о давању сагласности на 

Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о организацији рада и 

систематизацији радних мјеста Це- 

нтра за културу Прњавор 
 

16/2

332 Закључак о давању сагласности на 

Одлуку о ослобађању плаћања уче- 

шћа родитеља Поповић Милорада за 

трошкове услуга ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за дијете 

Поповић Дарија за радну 2015/16 

годину 
 

16/2

354 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-100/16 
 

19/1

355 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-189/16 
 

19/2

356 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-105/16 
 

19/2

357 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-113/16 
 

19/3

358 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-111/16 
 

19/3

359 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-185/16 
 

19/3

360 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-115/16 
 

19/4

361 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-431-10/16 
 

19/4

362 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-93/16 
 

19/5

363 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-123/16 
 

19/5

364 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-153/16 
 

19/5

365 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-120/16 
 

19/6

366 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-195/16 
 

19/6

367 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-118/16 
 

19/7

368 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-202/16 
 

19/7

369 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-126/16 
 

19/8

370 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-127/16 
 

19/8

371 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-179/16 19/8

384 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-150/16 
 

21/2

385 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-106/16 
 

21/2

386 Закључак о о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-206/16 
 

21/3

387 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-121/16 
 

21/3

388 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-124/16 
 

21/4

389 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-173/16 
 

21/4

390 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-133/16 
 

21/4

391 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-175/16 
 

21/5

392 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, брoj: 01/1-401-177-

1/16 
 

21/5

393 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-401-184/16 
 

21/6

394 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-134/16 
 

21/6

395 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-119/16 
 

21/6

396 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-224/16 
 

21/7

397 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-233/16 
 

21/7

398 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-137/16 
 

21/8

399 Закључак о давању сагласности на 

Статут Јавне установе Центар за со- 

цијални рад Прњавор 
 

22/1

418 Закључак о давању сагласности на 

Статут Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор 
 

23/10

423 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-204/16 
  

24/5

424 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-222/16 
 

24/6

425 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број: 01/1-401-244/16 
 

24/6

426 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

196/16 
 

24/7

427 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-532-

240/16 24/7



18                                               СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР                           Регистар 2016. 

Рег.бр.                                                                  бр./стр.    Рег.бр.                                                                    бр./стр. 

428 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

186/16 
 

24/7

429 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

199/16 
 

24/8

430 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

204/16 
 

24/8

431 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

208/16 
 

24/9

432 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-532-

250/16 
 

24/9

433 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-401-

248/16 
 

24/9

434 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-434-

216/16 
 

24/10

435 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске средстава, број: 01/1-401-

255/16 
 

24/10

437 Закључак о одобравању исплате но- 

вчаних средства Борачкој организа- 

цији општинe Прњавор 
 

25/2

438 Закључак  о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-014-233/16 
 

25/2

439 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр:01/1-401-273/16 
 

25/2

440 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-269/16 
 

25/3

441 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-013-22/16 
 

25/3

442 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-289/16 
 

25/3

443 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-290/16 
 

25/4

444 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01-1-401-279/16 
 

25/4

445 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-293/16 
 

25/5

446 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-295/16 
 

25/5

447 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-294/16 
 

25/5

448 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-296/16 
 

25/6

449 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-298/16 
 

25/6

450 Закључак о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој организа- 

цији и систематизацији радних мје- 

ста у ЈУ Дјечији вртић „Наша радо- 

ст“ Прњавор 
 

25/6

518 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-301/16 
 

28/11

519 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-302/16 
 

28/12

520 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-304/16 
 

 

28/12

521 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-309/16 
 

28/12

522 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-311/16 
 

 

28/13

523 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-313/16 
 

 

28/13

524 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-314/16 
 

 

28/14

525 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-32/16 
 

 

28/14

526 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-320/16 
 

 

28/14

527 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-532-300/16 
 

 

28/15

528 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-225/16 
 

 

28/15

529 Закључак о реалокацији средстава 

буџетске резерве, бр: 01/1-434-226/16 
 

 

28/15

530 Закључак о реалокацији буџетских 

средстава, број 01/1-401-325/16 
 

28/16

535 Закључак број: 01/1-014-344/16 30/1
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
125 Оглас број: 06-372-3/16 

 

8/15

153 Одлас број: 06-372-1/16 
 

10/4

154 Оглас број: 06-372-8/06 
 

10/4

155 Оглас број: 06-372-14/05 
 

10/5

173 Оглас број: 06-372-7/16 
 

11/7

174 Оглас број: 06-372-8/16 
 

11/8

210 Оглас број: 06-372-9/16 12/24
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272 Оглас број: 06-372-11/16 
 

13/25

327 Оглас број: 06-372-14/09 
 

15/32

372 Оглас број: 06-372-14/16 
 

19/9

373 Оглас број: 06-372-16/16 
 

19/9

374 Оглас број: 06-372-15/16 
 

19/9

532 Оглас број: 06-372-26/16 
 

29/1

533 Оглас број: 06-372-25/16 
 

29/1

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
351 Листа физичких и правних лица за 

учешће у раду Комисија за технички 

преглед објеката изграђених на по- 

дручју општине Прњавор 
 

17/16

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ПРЊАВОР 
333 Правилник о платама запослених у 

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 
 

16/2

400 Статут Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор 

22/1

 

ИСПРАВКЕ 
401 Исправака секретара Скупштине 22/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. Излази у 

складу са потребама. Одговорни уредник Сретко Аулић. Штампа Стручна служба СО-е. 

 


