
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

26. април 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  12        Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 25.04.2016. 

године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о измјени Плана капиталних улагања за  

2016. годину 

 
Члан 1. 

 

(1) У Одлуци о допуни Плана капиталних 

улагања за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 6/16) у члану 2. алинеје 

број 8, 9, 10 и 11 се бришу. 

 
(2) У истом члану алинеја број 12 мијења се 

и гласи: 

„изградња јавне расвјете на подручју 

општине Прњавор, на локацијама гдје су извршени 

припремни радови                              20.000,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-75/16                       Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 62. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени   гласник   Републике  Српске“,  број  
 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној дана 25.04.2016. 

године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о кредитном задужењу 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о кредитном задужењу („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 6/16), у 

члану 1. ријечи „у износу од 500.000,00 КМ 

(петстотинахиљадаконвертибилнихмарaка)“  

замјењују се ријечима „у  износу од 300.000,00 КМ 

(тристотинехиљадаконвертибилнихмарака)“. 

 
Члан 2. 

 
  У члану 2. одлуке ријечи  „према усвојеној 

Одлуци о допуни Плана капиталних улагања за 

2016. годину“ замјењују се ријечима „према 

усвојеној Одлуци о измјени Плана капиталних 

улагања за 2016. годину“. 

 
Члан 3. 

 

  У члану 5. ставу 2. одлуке послије ријечи 

„пројекцијама“ додаје се ријеч „измијењеног“. 

 

Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-71/16                        Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

 
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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ПРОЈЕКЦИЈЕ ОТПЛАТНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2014-2026 ГОДИНА  У СКЛАДУ СА ОГРАНИЧЕЊИМА ИЗ ЧЛАНА 59. ЗАКОНА - КОЕФИЦИЈЕНТ СЕРВИСА ДУГА ПО ПОСТОЈЕЋИМ КРЕДИТИМА,  
ИЗМИЈЕЊЕНИМ  УСЛОВИМА  ОТПЛАТЕ  КРЕДИТА ОД 4  И 5 КМ (ЗА 2 ГОДИНЕ) И ПРЕДЛОЖЕНОМ КРЕДИТУ ОД 300.000,00 КМ. 

  

КРЕДИТИ 

ГОДИШЊЕ ОТПЛАТНЕ КВОТЕ 

2014 
(остварење

) 

2015 
(остварење

) 

2016 
(процјена) 

2017 
(процјена) 

2018 
(процјена) 

2019 
(процјена) 

2020 
(процјена) 

2021 
 (процјена) 

2022 
(процјена) 

2023  
(процјена) 

2024 

(процјена) 

2025 

(процјена) 

2026 

(процјена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.
бр. 

ПРИХОДИ  

(порески+непорески) 
12.600.201,84 12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15   12.165.607,15 12.165.607,15 12.165.607,15  12.165.607,15 12.165.607,15 

  
(индeкс раста 
приходи) 

108 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 
Кредит Краљевине 
Шпаније 3.800.000,00 
км (0.1%) 

3.852,34 3.852,34 3.852,34 3.852,34 92.170,33 180.353,56 180.174,38 179.995,19 179.816,02 179.636,84 179.457,67 179.278,48 179.099,30 

2 

Кредит од 
5.000.000,00 км 
реализован у 2007 
години - НЛБ Развојна 
банка (Е+1.98%) 

583.268,70 581.202,06 21.785,40 21.712,80 580.011,72 580.011,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Кредит од 
4.000.000,00 км-
реализован у  2009 
години-НЛБ Развојна 
банка (Е+6.70%) 

577.529,65 574.164,62 135.803,34 135.680,88 572.174,64 572.174,64 572.174,64 572.174,64 47.681,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Кредит од  
3.000.000,00 км-
реализован у 
2010.год (ИРБ) (и.к.с 
ИРБРС+1.71%= мин. 
5.41%) 

404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Кредит од 500.000,00 
КМ реализован у 2010 
години (Е+5.95%) 

70.533,36 70.062,72 69.798,26 69.798,26 69.798,26 69.798,26 69.798,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Kредит od 
2.500.000,00 KM 
(реализован 2013 и  
2014) (Е+6.31%) 

0,00 340.637,10 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 0,00 0,00 

  

Предложени кредит 

300.000,00 КМ, 

реализација у 

2016.г, камата 

Е+6.1%  

0,00 0,00 7.625,00 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.147,56 40.144,49 

  
УКУПНЕ ГОДИШЊЕ 

ОТПЛАТЕ 
1.639.740,1

7 
1.974.474,9

6 
983.074,94 1.015.402,44 2.098.513,11 2.186.696,34 1.606.505,55 1.131.971,87 607.299,32 559.438,88 559.259,71 219.426,04 219.243,79 

  

ЛИМИТ 
 (18% од редовних 

прихода остварених у 
претходној фискалној 

години) 

14,02 15,67 8,08 8,35 17,25 17,97 13,21 9,30 4,99 4,60 4,60 1,80 1,80 

    
            

  

  Мјесечни ануитет 136.645,01 164.539,58 81.922,91 84.616,87 174.876,09 182.224,70 133.875,46 94.330,99 50.608,28 46.619,91 46.604,98 18.285,50 18.270,32 

 

Број: 01-022-71/16                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.04.2016. године                                                                                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                                                     Борко Лукановић, с.р.          



26.04.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  12                         3 
 

177 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. 

став 1. Закона о стварним правима („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног ко- 

нкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

20/12) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 25.04.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности 

(к.ч.429/2 и 429/3 к.о. Караћ) у својини општине 

Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје  непокре- 

тности у својини општине Прњавор, означене као 

к.ч.бр.429/2 „Долине“, њива 7, у укупној површини 

од 4655 м
2
 и к.ч.бр.429/3 „Долине“, њива 7, у 

укупној површини од 435 м
2
, уписане у ПЛ број 56 

к.о. Караћ, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 

(нови премјер), што по старом премјеру одговара 

к.ч.бр. 622/11 „Долине“, њива, у укупној површини 

од 4655 м
2
 и к.ч.бр.622/23 „Долине“, њива, у 

укупној површини од 435 м
2
, уписане у зк.ул.бр.654 

к.о. Илова Табак, власништво општине Прњавор са 

1/1 дијела, која се налази ван урбаног подручја, по 

почетној продајној цијени од 14.498,87 КМ, 

утврђеној на основу увјерења Пореске управе, 

Подручни центар Бања Лука, ПЈ Прњавор. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 

Нове банке а.д. Бања Лука. 

 

Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 

лицитацијом (у даљњем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у 

дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 

страници општине, на начин одређен правилником, 

а истовремено ће бити истакнут и на огласним 

таблама општине. 

       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Коми- 

сија за спровођење јавног надметања (у даљњем 

тексту: комисија), а у складу са одредбама Прави- 

лника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује  

Скупштина  општине  Прњавор,  у  складу  са  одре-  

дбама наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене 

непокретности, с тим што тај износ не може бити 

нижи од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, комисија може приступити поступку 

продаје непокретности непосредном погодбом, под 

условом да цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује  се одгова- 

рајући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Репу- 

блике Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право 

на повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закљу- 

чи и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и 

под условима који ће бити прецизније дефинисани 

уговором, а најкасније у року од 7 дана од дана 

достављања позитивног мишљења Правобрани- 

лаштва Републике Српске. 

 
Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна 

да се без њеног даљег знања и пристанка укњижи 

право својине на непокретности из члана 1. ове 

одлуке у корист купца, након потписивања и овјере 

уговора код надлежног нотара и исплате купо- 

продајне цијене. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 

 

Број: 01-022-72/16                        Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

178 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

25.04.2016. године, донијела је  



 

4                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  12              26.04.2016.

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

 

Члан 1. 

У Одлуци о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

26/13), у члану 2. додаје се нови став (2), који гласи: 

 „Изузетно од претходног става Скупштина 

општине Прњавор може посебном одлуком 

непокретност (пословни простор, објекат), дати на 

привремено коришћење на период дужи од четири 

године, у посебно оправданим случајевима. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-73/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године  Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 10. Одлуке 

о условима за давање пословних простора и 

објеката на привремено коришћење („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 26/13), Скупшти- 

на општине Прњавор на сједници одржаној дана 

25.04.2016. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о додјели објеката, подрумских просторија и 

земљишта на привремено коришћење 

 

Члан 1. 

Додјељују се на период од четири године 

без накнаде објекти, подрумске просторије и зе- 

мљиште у власништву општине Прњавор, према 

сљедећем: 

- Џудо клубу „Соко-М“ дио објекта који се 

налази на парцели к.ч. 1243/4, двије просторије 

укупне површине 34,70 m
2
, те земљиште у 

СРЦ „Борик“, и то дијелови к.ч. 1243/4, 1243/3, 

1242/1, 1240 и 1242/3, у укупној површини од 

око 2450 m
2
, све уписане у ПЛ 225, К.о. 

Прњавор, посјед општине Прњавор;  

- Џудо клубу „Соко-М“ дрвена барака која се 

налази на предметној парцели укупне површи- 

не 90,00 m
2
, земљиште са надстрешницом у 

СРЦ „Борик“ и то дио к.ч. 1243/4, у површини 

од око 1040 m
2
, уписана у ПЛ 225, к.о. 

Прњавор, посјед општине Прњавор; 

- Удружењу Мото-клуб „Прњавор 07“ двије 

просторије у објекту изграђеном на к.ч. 1243/4, 

укупне површине 36,70 m
2
; 

- Карате клубу „Ипон“ Прњавор дио подру- 

мских просторија у стамбено-пословној згради 

СПО-40 у Прњавору, ламела Б, улица Маги- 

стрални пут бб – „Борачка зграда“, укупне 

површине 110,79 m
2
. 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да са корисницима којима се додјељују на 

коришћење простори из члана 1. одлуке закључи 

уговор о условима и начину коришћења простора, 

те правима и обавезама уговорних страна. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-74/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године  Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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          На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на 45. сједници одржаној дана 

25.04.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о додјели на коришћење пословних просторија    

Борачкој организацији општине Прњавор  

  

Члан 1. 

Борачкој организацији општине Прњавор 

додјељује се на коришћење без накнаде: 

- приземље у пословном објекту у Прња- 

вору, улицa Светог Саве број 13, изграђен на 

земљишту означеном као к.ч.бр.188/1 и 188/2 к.о. 

Прњавор, уписано у ПЛ број 225 к.о. Прњавор 

(нови премјер), што по старом премјеру одговара 

к.ч.бр.20/41 и 20/91, уписана у зк.ул. бр. 3045 исте 

к.о, власништво и посјед Општине Прњавор са 1/1 

дијела. 

 

Члан 2. 

Непокретност из члана 1. ове одлуке до- 

дјељује се Борачкој организацији општине Прњавор 

за обављање њихове дјелатности, на период док ова 

организација обавља своју дјелатност. 

       

      Члан 3.  

 (1) На основу ове одлуке са Борачком 

организацијом општине Прњавор закључиће се 

уговор којим ће бити регулисана права и обавезе 

уговорних страна у вези са коришћењем непокре- 

тности из члана 1. ове одлуке. 

(2) Овлашћује се Начелник општине 

Прњавор, да у име општине Прњавор, на основу ове  
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одлуке закључи уговор са Борачком организацијом 

општине Прњавор. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-76/16                     Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године  Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

12. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној  25.04. 

2016. године, донијела је 

 

О  Д Л У К У 

о организовању Јавне установе Центар за културу 

Прњавор                         

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор оснивач је 

Јавне установе Центар за културу Прњавор (у 

даљњем тексту: оснивач – установа), а основана је 

ради остваривања  општег интереса којим се 

обезбјеђује остваривање права и дужности правних 

и физичких лица и остваривање другог законом 

утврђеног интереса у области културе и других 

друштвених дјелатности.     

                                 

Члан 2. 

(1) Назив установе је: Јавна  установа Це- 

нтар за културу Прњавор. 

(2) Сједиште установе је у Прњавору. 

                                        

Члан 3. 

(1) Дјелатност установе је: 

1) 90.01 Извођачка дјелатност, 

2) 90.02 Помоћне дјелатности у извођа- 

чкој дјелатности, 

3) 90.03 Умјетничко стваралаштво, 

4) 90.04 Рад умјетничких друштава, 

5) 91.02 Дјелатности музеја, 

6) 93.2 Забавне и рекреативне дјелатно- 

сти, 

7) 59.14 Дјелатности приказивања филмо- 

ва, 

8) 85.5 Остало образовање, 

9) 85.52 Образовање у области културе, 

10)  85.59 Остало образовање, д.н., 

11) 58.11 Издавање књига, 

12) 58.19 Остала издавачка дјелатност, 

13) 56.30 Дјелатности припреме и послу- 

живања пића  

- кафане (кафана, кафе бар, кафе посла- 

стичарница, интернет кафе, кафетерија и сл), 

14) 79.90 остале резервацијске услуге и 

припадајуће дјелатности. 

(2) Јавна установа Центар за културу 

Прњавор без уписа у регистар може да обавља и 

друге дјелатности које служе дјелатности уписаној 

у регистар, а које се уобичајено обављају уз те 

дјелатности, у мањем обиму или повремено, све у 

циљу остваривања функције за које је основана. 
                                    

Члан 4. 

Средства за финансирање установе обе- 

збјеђује оснивач из буџета општине и установа из 

властитих прихода које оствари кроз обављање 

основних и споредних дјелатности.       
 

Члан 5. 

Установа не може вршити промјене у 

регистрацији дјелатности из члана 3. ове одлуке, 

без сагласности оснивача. 
 

Члан 6. 

Установа има својство правног лица које 

стиче уписом у регистар код надлежног суда.                     

                            

  Члан 7. 

Начелник општине  Прњавор даје сагла- 

сност на Статут установе и Правилник о органи- 

зацији рада и систематизацији послова и радних 

мјеста, а oснивач даје сагласност на годишњи 

програм рада и финансијски план установе, те 

разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун установе. 
 

Члан 8. 

Органи  установе су управни одбор и 

директор. 

                                                     

Члан 9. 

(1) Управни одбор је орган управљања у 

установи. 

(2) Управни одбор установе именује и 

разрјешава оснивач на приједлог Начелника општи- 

не Прњавор, а након спроведеног поступка јавне 

конкуренције. 

(3) Запослени у установи не могу бити 

чланови њеног управног одбора. 

(4) Општи и посебни услови за именовање 

чланова управног одбора, као и број 

чланова управног одбора одређен је статутом 

установе, а у складу са законом. 
 

Члан 10. 

(1) Директор руководи, представља и засту- 

па установу и одговоран је за законитост њеног 

рада. 

(2) Директора установе именује и разрјеша- 

ва оснивач, уз предходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

(3) Општи и посебни услови за именовање 

директора утврђују се статутом установе, у складу 

са законом. 
 

Члан 11. 

Надлежности управног одбора су: 
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1) доноси статут установе, 

2) одлучује о пословању,                                              

3) разматра и усваја Извјештај о пословању 

и годишњи обрачун,          

4) доноси Програм рада установе,        

5) одлучује о начину коришћења средстава 

у складу са законом и статутом  установе,     

6) обавља и друге послове утврђене ста- 

тутом установе, у складу са законом и овим актом. 

 

Члан 12. 

(1) Надзор над законитошћу рада установе 

врши надлежно министарство. 

(2) Инспекцијски надзор над примјеном 

овог акта врши Републичка управа за инспекцијске 

послове путем надлежних инспектора и надлежних 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 13. 

Кад министарство надлежно за вршење 

надзора над законитошћу рада установе утврди да 

установа не испуњава прописане услове за рад, или 

не остварује законом или овим актом утврђене 

циљеве и задатке, рјешењем ће одредити рок за 

испуњење тих услова и о томе обавјестити 

оснивача. 

 

Члан 14. 

(1) Установа престаје да ради када не 

испуњава услове прописане важећим законским 

прописима. 

 

(2) Поступак за престанак  рада установе 

покреће оснивач или надлежно министарство за 

вршење надзора над законитошћу рада установе. 

(3) Акт о престанку рада установе доноси 

оснивач. 

 

Члан 15. 

Јавна установа Центар за културу Прњавор 

дужна је да усклади свој Статут,   организацију рада 

и пословање са одредбама овог акта, у року од 30 

дана од дана  ступања на снагу ове одлуке. 

                                               

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 2/95, 3/02, 1/06, 17/07, 

18/07, 29/11, 18/13 и 38/15). 
 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у“ Службеном гласнику општине 

Прњавор.“ 
 

Број: 01-022-77/16                     Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године  Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На  основу члана 11. Закона о социјалној 

заштити  („Службени  гласник  Републике  Српске“  

број 37/12), члана 18. и 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 101/04, 45/05, 118/05 и 98/13), и чланова 19. и 

30. Статута Општине Прњавор („Службени гласник 

Општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор, на сједници одржаној дана 25.04.2016. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о проширеним  правима  социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2016.  годину  
 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 

 Овом одлуком се уређује обим, врста и 

износ средстава, те критерији и поступак за оства- 

ривање проширених  права  социјалне заштите у 

општини Прњавор у току  2016. године. 
  

Члан 2. 

 Под проширеним правима социјалне зашти- 

те, у смислу ове одлуке, подразумијевају се органи- 

зоване активности Центра за социјални рад Прња- 

вор, усмјерене на сузбијањe и отклањањe узрока и 

посљедица стања социјалних потреба оних катего- 

рија грађана и њихових породица (у даљем тексту: 

корисници), који се нађу у таквом стању социјалних 

и живoтних потреба да постојећим нивоом права 

утврђених законом нису у могућности да их ублаже.  
  

Члан 3. 

 Под корисницима проширених права соци- 

јалне заштите, у смислу ове одлуке, подразумијевају 

се оне категорије грађана или њихових породица, 

које су код Центра за социјални рад Прњавор 

евидентирани као: 

 1. Kорисници права на новчану помоћ, 

 2. Kорисници права на додатак за помоћ и 

његу другог лица, 

 3. Дјеца без родитељског старања, 

 4. Дјеца из породица под надзором, 

 5. Самохрани родитељи, односно родитељи 

који у бракоразводном поступку самостално и без 

помоћи другог родитеља, издржавају малољетну 

дјецу, 

            6. Породице са троје и више дјеце, 

 7. Дјеца са сметњама у развоју, 

 8. Дјеца која су  завршила школу, а налазе 

се под старатељством.  
  

II  ОБИМ И ВРСТА ПРОШИРЕНИХ ПРАВА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 4. 

 Проширена права социјалне заштите у сми- 

слу ове одлуке су: 

1. Помоћ у  лијечењу и планирању породи- 

це,  

2. Повремене једнократне новчане помоћи 

родитељима дјеце која болују од тешких и ријетких 

болести, 

3. Помоћ у плаћању станарине, 
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4. Помоћ у плаћању дјечијег вртића за дјецу 

са сметњама у развоју, 

5. Помоћ за школовање дјеце из социјално 

угрожених породица, 

6. Помоћ у трошковима сахране, 

7. Помоћ и услуге инвалидним лицима, који 

немају подршку породице,  

8. Помоћ у опремању стамбеног простора, 

9. Материјална подршка самохраним роди- 

тељима дјеце до пет година живота, који су соци- 

јално угрожени и који немају подршку породице, 

10. Накнада за судска вјештачења по прије- 

длогу Центра за социјални рад Прњавор. 

  

Члан 5. 

   Право на помоћ у лијечењу и планирању 

породице, која подразумијева набавку лијекова,  

пелена и других санитарних и медицинских 

помагала, прекиде трудноће, трошкове специја- 

листичлких и других прегледа у земљи и у Београду, 

те трошкове превоза дјеце са сметњама у развоју 

ради одласка на рехабилитацију у Бања Луку, имају 

корисници утврђени у члану 3. ове одлуке, уколико 

су они већи од трошкова које плаћају одговарајући 

фондови и установе здравствене и социјалне за- 

штите. 

  

Члан 6. 

  Oстала права утврђена овом одлуком, 

корисници из члана 3. ове одлуке  остварују у свим 

случајевима  када постојећи нивои  социјалне зашти- 

те та права не обезбјеђују  у  цјелини или  у дово- 

љној мјери. 

 

III  СРЕДСТВА  И  ПОСТУПАК ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 7. 

   Средства  за остваривање проширених пра- 

ва из области социјалне заштите, утврђених овом 

одлуком, обезбјеђују се из Буџета Општине Прња- 

вор за 2016. годину и износе 40.000,00  КМ.    

 

Члан 8. 

 Корисници  проширених  права социјалне 

заштите, утврђених овом одлуком,  остварују иста 

путем Центра за социјални рад Прњавор, на начин и 

у поступку одређеном у Закону о социјалној 

заштити.  

 
IV  КРИТЕРИЈИ   ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА 

 

Члан 9. 

           Проширена права социјалне заштите кори- 

сници остварују у складу са условима за оства- 

ривање основних права из социјалне заштите  утвр- 

ђених у Закону о социјалној заштити, те у складу са 

следећим критеријима: 

- да приходи по члану породице не прелазе 

мјесечни износ од 124,65 КМ,  

- да је нарушено здравље једног или више 

чланова породице, а породица није у 

могућности сама да сноси трошкове лијечења, 

- да немају  властитих средстава за живот, а 

одбачени су од родбине која је дужна да их 

издржава по закону. 

            Услови из става 1. овог члана не морају бити 

испуњени кумулативно. 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

 Уколико се за нека од утврђених проши- 

рених права социјалне заштите обезбједи законска 

основа да се исплаћују из других извора, њихово 

важење по основу ове одлуке престаје првог дана 

наредног мјесеца од дана установљавања тих права. 

 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-78/16                      Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године  Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. став 2. и члана 50. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор на 45. 

сједници одржаној дана 25.04.2016. године, дони- 

јела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог 

плана „Јелшинград“ (измјена и допуна V) 

 

Члан 1.  

(1) Усваја се измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена и допу- 

на V) у општини Прњавор - (у даљем тексту План). 

(2) План је израђен од стране „Планинг“ 

д.о.о Прњавор - (у даљем тексту: носилац израде), 

од 22.04.2016. године, и чини прилог и саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 (1) План садржи текстуални и графички 

дио. 

(2) Текстуални дио се састоји од: 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО: 

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

   А. НАМЈЕНА ПРОСТОРА 

Б. ПОДЈЕЛА ПРОСТОРНА НА ЗОНЕ, 

ЦЈЕЛИНЕ И ПОТЦЈЕЛИНЕ 

       1. Просторна цјелина 

       2. Физичке структуре    

В. ИЗБОР ВРСТА, ОДНОСНО ТИПОВА РЕ- 

ГУЛАЦИОНИХ  И  НИВЕЛАЦИОНИХ РЈЕШЕЊА 
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Г. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

ЛИНИЈА 

Д. ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗМЈЕНУ, ОДНО- 

СНО ПОБОЉШАЊЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИЛИ  ПРЕ- 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПРЕМА ВЛАСНИШТВУ НАД 

ЗЕМЉИШТЕМ 

Ђ. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНИХ 

ПАРАМЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

       1.    Биланси коришћења површина 

       2.    Оцјена стања простора 

Е. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИЈЕЛА НАСЛЕЂЕ- 

НИХ ФОНДОВА ЗА ЗАМЈЕНУ, ДОГРАДЊУ, 

НАДОГРАДЊУ И ДРУГО СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

Ж. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ И ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОСТОРА 

        1. Саобраћај 

        2.  Становништво и становање 

        3. Пословне и привредне дјелатности 

        4. Животна средина 

З.  УСЛОВИ ЗА ОПРЕМАЊЕ СВИМ ВР- 

СТАМА ТЕХНИЧКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ 

        1. Саобраћај 

        2. Водовод и канализација 

        3. Енергетска и телекомуникациона инфрастру- 

ктура 

        4. Гријање 

И. ФОРМИРАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕ- 

ХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРА- 

ДЊУ ИЛИ НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕМА 

ТИПОВИМА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И 

ПАРАМЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТЕ 

         1. Основна концепција изградње и уређења 

простора 

             1.1.  Пословне зграде  

         2.  План инфраструктуре  

             2.1.  План саобраћаја  

             2.2. Водовод и канализација 

             2.3. Електрика и ТТ везе  

             2.4. Топлификација 

  Ј.  УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ, ОЧУВАЊЕ, 

УРЕЂЕЊЕ И АКТИВИРАЊЕ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСА 

К.  ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

Л. УСЛОВИ ЗА ОЧУВАЊЕ , ЗАШТИТУ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ НАСЛЕЂА КУЛТУРЕ, ПРИРО- 

ДЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      1. Заштита објеката културно-историјског 

и природног насљеђа 

    2.  Заштита животне средине 

            2.1. Земљиште 

            2.2. Аерозагађења 

            2.3. Отпад 

           2.4. Бука 

           2.5. Заштита ваздуха 

           2.6. Заштита вода 

           2.7. Управљање чврстим отпадом 

Љ. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ДОБА- 

РА ЗА СЛУЧАЈ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

РАТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ 

АКЦИДЕНАТА 

М. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Н. УСЛОВИ ЗА УКЉАЊАЊЕ  БАРИЈЕРА 

ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕ- 

СНИМ СПОСОБНОСТИМА 

О. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛА- 

НА 

П. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРО- 

ВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

  ГРАФИЧКИ ДИО: 

1.   ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА са ажурним планом 

парцелације                                                     1:1000 

2.  НАМЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ФОНДА                                     1:1000 

3.  БОНИТЕТ ОБЈЕКАТА                      1:1000 

4.  КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ

                                                   1:1000 

5.  ГЕОЛОШКА КАРТА      

     5а.ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА 

     5б. СЕИЗМОЛОШКА КАРТА 

     5ц. КАРТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

     5д. КАРТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊИХОВА 

ЗАШТИТА 

  6.  ИЗВОД ИЗ ПОСТОЈЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА                                                   1:1000 

  7.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ         1:1000 

  8.  ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (намје- 

на и спратност)                                                    1:1000 

  9. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОВРШИНА    1:1000 

10. ПЛАН САОБРАЋАЈА         1:1000 

11. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУ- 

КТУРЕ                                       1:1000 

12. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУ- 

НИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ        1:1000 

13. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

                                       1:1000 

14. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ 

ЛИНИЈА                                                   1:1000 

 

Члан 3. 

 План се као јавни документ излаже у 

графичком и текстуалном дијелу на стални јавни 

увид код општинског органа управе надлежног за 

послове  просторног уређења.  

 

Члан 4. 

 О провођењу ове одлуке стараће се орган 

из члана 3. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

           Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански докуме- 

нти спроведбеног карактера у дијелу у којем нису у 

сагласности са измјенама и допунама овог Плана. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 

 

Број: 01-022-90/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 



26.04.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  12                         9 
 

184 
 

            На основу члана 30. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 11. Прави- 

лника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и чланa 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) Скупштина општине Прња- 

вор на 45. сједници одржаној 25.04.2016. године, 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 

вног надметања (у даљњем тексту: Комисија), у по- 

ступку продаје непокретности у својини општине 

Прњавор, означене као к.ч.бр.429/2 „Долине“, њива 

7, у укупној површини од 4655 м
2
 и к.ч.бр.429/3 

„Долине“, њива 7, у укупној површини од 435 м
2
, 

уписане у ПЛ број 56 к.о. Караћ, посјед општине 

Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по ста- 

ром премјеру одговара к.ч.бр.622/11 „Долине“, њива, 

у укупној површини од 4655 м
2
 и к.ч.бр.622/23 

„Долине“, њива, у укупној површини од 435 м
2
, 

уписане у зк.ул.бр.654 к.о. Илова Табак, власни- 

штво општине Прњавор са 1/1 дијела, у сљедећем 

саставу: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Бранка Ристић, члан, 

4) Наташа Божуновић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Милоранка Лазаревић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе посту- 

пак лицитације, у поступку продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, у складу са Правилни- 

ком о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у своји- 

ни Републике Српске и јединица локалне самоу- 

праве прописано је да одлуку о начину и условима 

продаје непокретности у својини јединице локалне 

самоуправе доноси скупштина јединица локалне 

самоуправе, на приједлог начелника општине. 

 Чланом 11. правилника прописано је да 

поступак лицитације спроводи комисија за спрово- 

ђење јавног надметања, коју именује надлежни 

орган из члана 5. овог правилника. 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити  

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-4/16                                    Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),  

члана 81. став 2. Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 79/15),  и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор  на 45. 

сједници  одржаној  25.04.2016. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

  1. Милијана Давидовић, из Прњавора, ра- 

зрјешава се дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, са 25.04. 

2016. године, на лични захтјев. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Милијана Давидовић је писменим подне- 

ском број: 01-022-70/16 од 22.04.2016. године подни- 

јела оставку на мјесто директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор из дубоко 

моралних разлога.  На функцију директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

именованa је Рјешењем Скупштине општине Прња- 

вро број: 01-111-17/15 од 10.06.2015. године на пери- 

од од четири године, „Службени гласник општине 

Прњавор“, број 17/15.  

Комисија за избор и именовање је на 

29.  сједници одржаној 25.04.2016. године, разма- 

трала писмени поднесак Милијане Давидовић, 

којим је поднијела оставку  на дужност директора 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, те је 

једногласно  утврдила Приједлог рјешења о разрје- 

шењу Милијане Давидовић дужности директора, на 

лични захтјев  и предложила  Скупштини општине 

Прњавор доношење рјешења као у диспозитиву.   

Скупштина општине  Прњавор је на 45. 

сједници одржаној 25.04.2016. године донијела 

рјешење како је и предложено. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно 

и против њега се не може уложити жалба, али се 

може  покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема овог рјешења. 
 

Број: 01-022-70/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. 

тачка 2. Закона о министарским, владиним и дру- 

гим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 

члана 83. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 79/15) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној 25.04.2016. године донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. Слободанка Васић из Штрбаца именује 

се за вршиоца дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, до оконча- 

ња поступка јавне конкуренције. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

Како је досадашњи директор Јавне устано- 

ве Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, Мили- 

јана Давидовић из Прњавора, разријешена дужно- 

сти директора због подношења оставке, неопходно 

је именовати вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, до 

окончања поступка јавне конкуренције у складу са 

законом. 

Комисија за избор и именовање на 29. 

сједници одржаној 25.04.2016. године разматрала је 

приједлог кандидата за вршиоца дужности дире- 

ктора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор. Након разматрања приједлога кандидата 

за вршиоца дужности директора, Комисија за избор 

и именовање је у складу са чланом 85. Пословника 

Скупштине општине Прњавор након гласања 

утврдила Приједлог рјешења о именовању Слобо- 

данке Васић из Штрбаца, за вршиоца дужности 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор и предложила Скупштини општи- 

не доношење рјешења како је предложено. 

Скупштина општине Прњавор је на 45. 

сједници одржаној 25.04.2016. године донијела 

Рјешење као у диспозитиву овог рјешења. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против њега се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-111-5/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву општине Прњавор, заступане по зако- 

нском заступнику Правобранилаштву Републике 

Српске, сједиште замјеника Бањалука, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету утврђивања губитка права 

кориштења на земљишту, а на основу члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 

50/10) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 14/14), 

на сједници одржаној дана 25.04.2016. године,  

доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Утврђује се губитак права кориштења 

ради грађења Ласкотић Слободана сина Предрага 

из Доње Мравице на земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 209/21 „Мусин цер“ њива у повр- 

шини од 753 м2, уписаном у ПЛ. бр. 83 к.о. Горњи 

Штрпци на име посједника општине Прњавор са 1/1 

дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 1031/24 „Мусин 

цер“ њива у површини од 753 м2, уписаном у зк.ул. 

бр. 349 к.о. Штрпци као државна својина са 1/1 

дијела, орган управљања Скупштина општине 

Прњавор, право располагања Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела).  

2. Након правоснажности овог рјешења на 

некретнинама из тачке 1. диспозитива овог рјешења 

ће се извршити укњижба права власништва и 

посједа у корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Прњавор, заступана по законском 

заступнику Правобранилаштву Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука, је поднијела захтјев 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор којим је тражила  утврђивање губитка 

права кориштења ради грађења на земљишту 

означеном као к.ч. бр. 209/21, уписаном у ПЛ. бр. 

83 к.о. Горњи Штрпци (стари бр. 1031/24, уписаном 

у зк.ул. бр. 349 к.о. Штрпци), које је рјешењем 

Извршног одбора Скупштине општине Прњавор бр. 

01/1-022-773/00 од 10.03.2000. године додијељено 

Ласкотић Слободану сину Предрага из Доње 

Мравице, а у складу са одредбама члана 49. Закона 

о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/03) и члана 48. Закона о 

грађевинском земиљшту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 112/06), јер није поступио у 

складу са одредбама тачке 4. диспозитива наведе- 

ног рјешења тј. што није извршио претежан дио 

радова на грађевини. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је одржана расправа 

у канцеларији Подручне јединице, након извршеног 

увиђаја на лицу мјеста у Горњим Штрпцима, дана 

01.03.2016. године. 
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На тој расправи, Марковић Драгана, запо- 

слена у општини Прњавор, по овлаштењу 

Правобранилаштва Републике Српске, сједиште 

замјеника Бањалука, бр. У-2442/15 од 29.02.2016. 

године је тај захтјев прецизирала тако што је навела 

да је правни основ за утврђивање губитка права 

кориштења на земљишту ради грађења на пре- 

дметнј парцели тачка 4. рјешења Извршног одбора 

Скупштине општине Прњавор бр. 01/1-022-773/00 

од 10.03.2000. године којом је утврђено да имено- 

вани Ласкотић Слободан губи право кориштења 

земљишта ради грађења ако у року од једне године 

од дана правоснажности рјешења не поднесе 

захтјев за издавање одобрења за грађење или ако у 

року од три године не заврши претежан дио радова 

на грађевни; те да, с обзиром, да именовани није 

испоштовао рокове утврђене тачком четири наведе- 

ног рјешења, односно да по издатом одобрењу за 

грађење није извео, ни започео извођење радова 

предлаже поступајућем органу да након проведеног 

поступка донесе рјешење о губитку права кори- 

штења земљишта ради грађења, а из приложене 

документације која је достављена уз захтјев, као и 

увиђаја на лицу мјеста, је видљиво да именовнаи 

Ласкотић Слободан на предметној парцели није 

изградио стамбени објекат. 

Ласкотић Слободан син Предрага из Доње 

Мравице је изјавио да за земљиште које је предмет 

поступка плаћа порез већ три године; да на том 

земљишту није ништа градио због неомогућности 

тј. због финансијских разлога; да је кућа у којој 

сада живи власништво његове супруге Ласкотић 

рођ. Малешевић Милене кћери Петра, а коју јој је 

дао њен отац, те да је намјераво чим прије буде у 

могућности изградити нешто на земљишту које је 

предмет поступка (некакав стамбено-породични 

објекат, па и мањи). 

У току поступка да је утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка 

означено као к.ч. бр. 209/21 „Мусин цер“ њива у 

површини од 753 м2, уписано у ПЛ. бр. 83 к.о. 

Горњи Штрпци на име посједника општине Прња- 

вор са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

1031/24 „Мусин цер“ њива у површини од 753 м2, 

уписано у зк.ул. бр. 349 к.о. Штрпци као државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања Скупштина 

општине Прњавор, право располагања Скупштине 

општине Прњавор са 1/1 дијела); те да на том 

земљишту нема изграђених никаквих објеката, као 

ни воћних и шумских засада; а што је видљиво из 

изјаве вјештака геодетске струке дате на записник 

на одржаној расправи, приложеног ПЛ.-а и зк. 

извода; 

- да је рјешењем Извршног одбора Ску- 

пштине општине Прњавор бр. 01/1-022-773/00 од 

10.03.2000. године Ласкотић Слободану сину Пре- 

драга из Горњих Штрбаца додијељено на кори- 

штење ради грађења неизграђено грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 209/21 к.о. Горњи 

Штрпци, без накнаде, те да је у тачки 4. диспо- 

зитива тог рјешења наведено да именовани губи 

утврђено право ако у року од једне године од дана 

правоснажности рјешења не поднесе захтјев за 

издавање одобрења за грађење или ако у року од 

три године не изврши претежан дио радова на 

грађевини;  

- да је рјешењем Општинског секретаријата 

за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности и 

грађевинарство, општине Прњавор бр. 05-360-

187/2000 од 03.03.2000. године Ласкотић Слободану 

сину Предрага из Горњих Штрбаца одобрена 

изградња стамбено-породичне зграде на зељиштној 

парцели означеној као к.ч .бр. 209/21 к.о. Горњи 

Штрпци (плац бр. 13). 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање тј. с обзиром да Ласкотић Слободан у роко- 

вима утврђеним рјешењем није изградио стамбено-

породични објекат, Републичка управа за геодетске 

и имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор је полазећи од одредби члана 

193. Закона о општем управном поступку урадила 

нацрт рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 190. Закона о општем управном 

поступку. 

Против овог рјешења се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 

 

Број: 01-476-30/15                          Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Вујиновић Ненада сина Душана из 

Бањалуке, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету утврђи- 

вања губитка права кориштења земљишта, а на 

основу члана 190. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 14/14), на сједници одржаној дана 

25.04.2016. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Утврђује се губитак права кориштења 

ради грађења Вујиновић Ненада сина Душана из 

Бањалуке на земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 740/13 „Ковачевац“ њива у 

површини од 755 м2, уписаном у ПЛ. бр. 723 к.о. 

Поточани на име посједника Вујиновић Ненада 

сина Душана из Поточана са 1/1 дијела (по старом 

премјеру к.ч. бр. 110/10 „Ковачевац“ њива у 

површини од 47 м2 и к.ч. бр. 109/4 „Ковачевац“ 

њива у површини од 708 м2, уписаном у зк.ул. бр. 

109 к.о. Хуснићи као државна својина са 1/1 дијела, 

право кориштења ради грађења Вујиновић Ненада 

сина Душана из Поточана са 1/1 дијела).  

2. Након правоснажности овог рјешења на  
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некретнинама из тачке 1. диспозитива овог рјешења 

ће се извршити укњижба права власништва и 

посједа у корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Вујиновић Ненад син Душана из Бањалуке 

је поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор којим је тражио давање сагла- 

сности (одобрења) од стране општине Прњавор – 

Начелника општине за отуђење земљишта озна- 

ченог као к.ч. бр. 740/13, уписаног у ПЛ. бр. 723 

к.о. Поточани (стари бр. 110/10 и 109/4, уписаног у 

зк.ул. бр. 109 к.о. Хуснићи) због тога што то земљи- 

ште заједно са изграђеним темељем намјерава да 

прода по цијени од 2.500,00 КМ због немогућности 

даље градње (финансијске ситуације), а у циљу 

рјешавања стамбеног питања (ради се о земљишту 

које му је додијељено без накнаде рјешењем 

Извршног одбора Скупштине општине Прњавор бр. 

01/1-022-1476/99 од 03.03.2000. године). 

Поступајући по том захтјеву Подручна је- 

диница Прњавор је дописом бр. 21.36/477-4/15 од 

22.07.2015. године затражила изјашњење од Наче- 

лника општине Прњавор у вези поднесеног захтје- 

ва. 

Начелник општине Прњавор је, поступа- 

јући по том допису, дана 03.08.2015. године, доста- 

вио изјашњење бр. 01/1-014-184/15 од 30.07.2015. 

године, у којем се наводи да је увидом у доста- 

вљену докуметацију утврђено да је рјешењем 

Извршног одбора Скупштине општине Прњавор бр. 

01/1-022-1476/99 од 03.03.2000. године Вујиновић 

Ненаду сину Душана додијељено на кориштење 

ради грађења неизграђено грађевинско земљиште 

означено као к.ч. бр. 740/13 к.о. Поточани, стари бр. 

110/10 и 109/4 к.о. Хуснићи, без накнаде; да је 

тачком 4. наведеног рјешења утврђено да именова- 

ни губи утврђено право ако у року од 1. године од 

дана правоснажности рјешења не поднесе захтјев за 

издавање одобрења за грађење или ако у року од 3 

године не изврши претежан дио радова на 

грађевини; да је тачком 5. одређено да се изграђено 

грађевинско земљиште које је додијељено без 

накнаде не може отуђити у року од 5. (пет) година 

од дана добијања употребне дозволе, те да се 

изузетно изграђено земљиште додијељено без 

накнаде може отуђити уз претходну сагласност 

извршног одбора из разлога предвиђених законом; 

да је тачком 7. одређено да, уколико лице којем је 

додијељена грађевинска парцела и други материјал 

у циљу изградње објекта отуђи, изврши замјену или 

оствари накнаду на други начин за своје објекте 

које посједује ван територије Републике Српске, 

дужно да без одлагања изврши накнаду трошкова 

органима, односно организацијама које су вршиле 

додјелу грађевинских плацева и другог материјала 

по цијенама које буду важиле у вријеме плаћања.  

Даље наводе да су сходно наведеном 

мишљења да је потребно да овај орган проведе 

поступак покренут по захтјеву Вујиновић Ненада 

сина Душана из Бањалуке за давање сагласности за 

отуђење предметног земљишта, у којем поступку ће 

утврдити да ли су испуњени услови за давање 

напријед наведене сагласности утврђени поменутим 

рјешењем, те да уколико су испуњени услови као 

обрађивач упути у скупштинску процедуру одлуку 

о давању сагласности Вујиновић Ненаду сину 

Душана из Бањалуке за отуђење предметног земљи- 

шта, обзиром да Начелник општине нема правног 

основа за давање напријед наведене сагласности.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег су одржане расправе 

у канцеларији Подручне јединице, након извршеног 

увиђаја на лицу мјеста у Поточанима, дана 23.09. 

2015. године и у канцеларији Подручне јединице 

дана 09.02.2016. године. 

На расправи одржаној 23.09.2015. године, 

из изјаве вјештака геодетске струке Дебељак 

Велибора, дате на записник на одржаној расправи, 

приложеног ПЛ.-а и зк. извода, је утврђено да је 

земљиште које је предмет поступка означено као 

к.ч.бр. 740/13 „Ковачевац“ њива у површини од 755 

м2, уписано у ПЛ. бр. 723 к.о. Поточани на име 

посједника Вујиновић Ненада сина Душана из 

Поточана са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

110/10 „Ковачевац“ њива у површини од 47 м2 и 

к.ч. бр. 109/4 „Ковачевац“ њива у површини од 708 

м2, уписано у зк.ул. бр. 109 к.о. Хуснићи као држа- 

вна својина са 1/1 дијела, право кориштења ради 

грађења Вујиновић Ненада сина Душана из Пото- 

чана са 1/1 дијела); те да на том земљишту нема 

изграђених, нити започетих, било каквих објеката. 

Вујиновић Ненад, је тај захтјев прецизирао, 

на расправи одржаној 09.02.2016. године, тако што 

је навео да тражи да то земљиште врати општини 

Прњавор, тј. тражи да му се утврди губитак права 

кориштења на наведеном земљишту и да се земљи- 

ште укњижи као посјед и власништво општине 

Прњавор с обзиром да се одселио са подручја 

општине Прњавор и не намјерава да гради ништа на 

земљишту које му је додијељено без накнаде 

рјешењем Извршног одбора Скупштине општине 

Прњавор бр. 01/1-022-1476/99 од 03.03.2000. годи- 

не, а свјестан је да то земљиште не може продати; а 

што се тиче посједника сусједне парцеле (мисли се 

на Батић Перу сина Мирка из Поточана) који му је 

надокнадио вриједност извршених радова на изгра- 

дњи темеља који је сада засут земљом сматра, а 

тако га је и он обавијестио, да питање тог земљишта 

може ријешити са општином Прњавор. 

Јеличић Борислав, помоћник у Правобрани- 

лаштву Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је изјавио да се слаже са измијењеним 

захтјевом. 

У току поступка да је утврђено да је 

рјешењем Извршног одбора Скупштине општине 

Прњавор бр. 01/1-022-1476/99 од 03.03.2000. године 

Вујиновић Ненаду сину Душана додијељено на 

кориштење ради грађења неизграђено грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 740/13 к.о. 

Поточани, стари бр. 110/10 и 109/4 к.о. Хуснићи,
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без накнаде; да је тачком 4. наведеног рјешења 

утврђено да именовани губи утврђено право ако у 

року од 1. године од дана правоснажности рјешења 

не поднесе захтјев за издавање одобрења за грађење 

или ако у року од 3 године не изврши претежан дио 

радова на грађевини; да је тачком 5. одређено да се 

изграђено грађевинско земљиште које је 

додијељено без накнаде не може отуђити у року од 

5. (пет) година од дана добијања употребне дозволе, 

те да се изузетно изграђено земљиште додијељено 

без накнаде може отуђити уз претходну сагласност 

извршног одбора из разлога предвиђених законом; 

да је тачком 7. одређено да, уколико лице којем је 

додијељена грађевинска парцела и други материјал 

у циљу изградње објекта отуђи, изврши замјену или 

оствари накнаду на други начин за своје објекте 

које посједује ван територије Републике Српске, 

дужно да без одлагања изврши накнаду трошкова 

органима, односно организацијама које су вршиле 

додјелу грађевинских плацева и другог материјала 

по цијенама које буду важиле у вријеме плаћања.  

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање тј. с обзиром да Вујиновић Ненад у роковима 

утврђеним рјешењем није поднио захтјев за 

издавање одобрења за грађење, да није изградио 

стамбено-породични објекат, нити има намјеру да 

га гради, те да се и сам слаже да му се утврди 

губитак права кориштења на земљишту које је 

предмет захтјева, Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор је полазећи од одредби члана 

193. Закона о општем управном поступку урадила 

нацрт рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 190. Закона о општем управном 

поступку. 

Против овог рјешења се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-014-184/15                         Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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         Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву општине Прњавор, заступане по зако- 

нском заступнику Правобранилаштву Републике 

Српске, сједиште замјеника Бањалука, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету утврђивања губитка права 

кориштења на земљишту, а на основу члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 

50/10) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 14/14), 

на сједници одржаној дана 25.04.2016. године,  

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Утврђује се губитак права кориштења 

ради грађења Вјештица Богдана сина Душана из 

Рора, општина Гламоч, на земљишту означеном 

као: 

- к.ч. бр. 555/13 „Водовод“ њива у повр- 

шини од 409 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор на име посједника општине Прњавор са 

1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 639/2 

„Водовод“ њива у површини од 409 м2, уписаном у 

зк. ул. бр. 2508 к.о. Прњавор као државна својина са 

1/1 дијела, право располагања Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела). 

2. Након правоснажности овог рјешења на 

некретнинама из тачке 1. диспозитива овог рјешења 

ће се извршити укњижба права власништва и 

посједа у корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 3. О трошковима поступка ће се одлучити 

посебним закључком. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Прњавор, заступана по законском 

заступнику Правобранилаштву Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука, је поднијела захтјев 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор којим је тражила утврђивање губитка 

права кориштења на додијељеном грађевинском 

плацу који чини земљиште означено као к.ч. бр. 

555/13 „Водовод“ њива у површини од 409 м2, 

уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор, које је доди- 

јељено Вјештица Богдану сину Душана, рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-28/02 од 

27.06.2002. године (по старом премјеру к.ч. бр. 

639/2, уписано у зк.ул. бр. 2508 к.о. Прњавор). У 

захтјеву наводе да је Вјештица Богдану на том 

земљишту одобрена изградња стамбено-породичног 

објекта рјешењем Одјељења за просторно уређење, 

општине Прњавор бр. 04-360-250/02 од 19.07.2002. 

године; да је тачком 6. диспозитива рјешења бр. 36-

475-28/02 од 27.06.2002. године одређено да 

именовани губи утврђено право ако у року од 3 

године од дана издавања одобрења за грађење не 

изврши претежан дио радова на грађевини; те како 

Вјештица Богдан није изградио стамбено-породи- 

чни објекат на наведеном земљишту траже 

утврђивање губитка права кориштења полазећи од 

тачке 6. диспозитива наведеног рјешења. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег су одржане расправе 

у канцеларији Подручне јединице дана 03.08. 

2015.године, 23.10.2105. године, 10.11.2015. године 

и 05.04.2016. године. У току расправе одржане 

03.08.2015. године је извршен и увиђај на лицу 

мјеста у Прњавору. 

На расправи одржаној 03.08.2015. године 

Вјештица Милка кћи Богдана из Бањалуке, као 

пуномоћник свог оца Вјештица Богдана сина 

Душана из Рора (по пуномоћи ов. бр. 04-0С-1956/15 

од 03.08.2015. године, овјерена код Службе за 

општу управу, друштвене дјелатности, стручне и
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заједничке послове, општине Гламоч), је изјавила 

да није сагласна са одузимањем поменуте парцеле 

која је њеном оцу додијељена 2002. године; да се у 

периоду када је додијељена парцела радило о 

свјежем одлагалишту смећа, а накнадно је било 

прекривено са двије велике хрпе земље; да су тада, 

у том периоду, консултовали грађевинске 

стручњаке, између осталог (не може се сјетити 

свих), али се сјећа да су консултовали господина 

Лепира који је тада имао грађевинско предузеће и 

који им је на лицу мјеста рекао да на тако 

нестабилном земљишту није могуће извршити 

грађење објекта док се земљиште „не слегне“; да би 

грађење објекта тада захтијевало дубока иско- 

павања више од 4,5 м испод површине земље да би 

се дошло до „тврдог терена“, те обимно поста- 

вљање арматурних и носивих конструкција; да је у 

име општине том састанку присуствовао господин 

Карановић који је тада био запослен у општини; да 

су тада предузели сљедеће радње: код локалног 

багеристе наручили поравнавање површине, а 

послије тога су земљиште оставили да мирује 

одређени временски период јер им је тако речено да 

земљиште треба да мирује 15-20 година да би 

дошло до слијегања земљишта и да би се тек након 

тога могло приступити градњи објекта; да су 

спремни да, уколико земљиште остане у њиховом 

власништву, у наредних годину дана, да испуне 

законом прописане услове и почну градити 

стамбени објекат. 

Правобранилаштво Републике Српске, сје-

диште замјеника Бањалука, се није одазвало позиву 

за расправу, али су дана 30.07.2015. године, доста- 

вили допис бр. У-1337/15 од 29.07.2015. године у 

којем су навели да због оправданих разлога (због 

истовремено заказане расправе код Основног суда у 

Бањалуци) нису у могућности приступити на 

расправу, те да као законски заступник општине 

Прњавор у цијелости остају код поднесеног 

захтјева од 02.07.2015. године; па предлажу да се 

расправа одржи у њиховом одсуству и да им се 

достави записник ради изјашњења. 

Расправа је одржана у одсуству Правобра- 

нилаштва Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, које је, након што им је достављен 

записник о одржаној расправи, доставило допис - 

изјашњење бр. У-1337/15 од 24.08.2015. године у 

којем се наводи да у прилогу дописа достављају 

изјашњење општине Прњавор бр. 01/1-476-21/15 од 

18.08.2015. године, ради упознавања са садржајем 

истог. 

У изјашњењу Начелника општине Прњавор 

бр. 01/1-476-21/15 од 18.08.2015. године се наводи 

да у цијелости остају код њиховог захтјева бр. 01/1-

476-21/15 од 22.06.2015. године, због разлога наве- 

дених у истом. 

На расправи одржаној 23.10.2015. године 

Марковић Драгана, запослена у општини Прњавор, 

је изјавила да остају код поднесеног захтјева да се 

именованом Вјештица Богдану утврди губитак 

права кориштења на грађевинској парцели озна- 

ченој као к.ч. бр. 555/13, а која му је додијељена 

рјешењем бр. 36-475-28/02 од 27.06.2002. године; да 

именовани није уписан у регистар о јавним 

евиденцијама на некретнинама, ни као посједник, 

ни као власник на предметној парцели; да му је 

предметни грађевински плац додијељен као 

избјеглом и расељеном лицу, а с обзиром да није 

отпочео, нити изградио стамбено-породичну кућу 

на истом, и да се вратио у предратно мјесто 

пребивалишта, мјесто Роре, општина Гламоч, траже 

да поступајући орган након проведеног поступка 

донесе рјешење којим ће се утврдити губитак права 

кориштења на предметном плацу. 

Вјештица Милка кћи Богдана из Бањалуке, 

као пуномоћник Вјештица Богдана сина Душана из 

Рора, општина Гламоч, је изјавила да у потпуности 

остаје код претходне изјаве; да сматра да општина 

Прњавор није уопште узела у разматрање чињенице 

које је навела због чега није изграђена кућа на 

напријед наведеној парцели; да је тачно да се њен 

отац вратио у општину Гламоч када је у општини 

Прњавор изгубио својство избјеглог и расељеног 

лица, управо због додјеле претходно стана, а 

послије наведене парцеле од стране општине 

Прњавор, али да се њен отац није вратио зато што 

је то желио, већ зато што је то морао; да је сва 

његова имовина на подручју општине Гламоч била 

је уништена и за прво вријеме живио је у 

комшијској гаражи; да су постојали било какви 

услови и могућност да се на наведеној парцели 

изгради стамбени објекат, њен отац би га изградио 

и тако ријешио тада своју изузетно тешку 

ситуацију; да је у надлежности органа да процијени 

све релевантне чињенице, а као што народна пјесма 

каже „сила оте куле и градове, камо мени коња отет 

неће“, тако и данас, али на срећу и послије ових 

надлежних институција постоје друге институције 

које могу рјешавати спорове; да сматра да је тим у 

потпуности изнијела све релевантне чињенице тако 

да би молила да је се у будућности не позива јер 

сваки пут мора узимати слободан дан и изостајати 

са посла. 

На посебно постављено питање службеног 

лица о томе које доказе може предложити за своје 

тврдње, Вјештица Милка кћи Богдана из Бањалуке, 

је изјавила да предлаже да се у својству свједока 

саслуша Војко Лепир из Горњих Штрбаца, тада 

власник грађевинске фирме, те Недељко Карано- 

вић, тада запослен у општини Прњавор; да је, 

такође, консултовала стручњака из Бањалуке, не 

може се сјетити имена, али би могла добити 

податке како се зове човјек који је грађевински 

инжењер статичар и да мисли да би се по потреби 

могао саслушати и вјештак грађевинске струке који 

би се изјаснио да ли је било могуће грађење на 

наведеном земљишту. 

Службено лице је, на тој расправи, 

донијело закључак да се закаже нова расправа дана 

10.11.2015. године са почетком у 12,00 часова у 

канцеларији Подручне јединице Прњавор; да се на 

ту расправу у својству свједока позову Лепир Војко 

из Горњих Штрбаца и Карановић Недељко из 

Прњавора; те да се о захтјеву за одређивање  
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вјештака грађевинске струке, који би се изјаснио да 

ли је било могуће грађење на земљишту које је 

предмет поступка, одлучи на сљедећој расправи, 

након што буде извршено саслушање свједока, а 

присутним странкама је наложено да на сљедећој 

расправи предложе одређеног вјештака грађевинске 

струке са листе судских вјештака, уколико то буде 

потребно. 

На расправи одржаној 10.11.2015. године је 

извршено саслушање свједока Лепир Војке сина 

Мирка из Горњих Штрбаца и Карановић Недељка 

сина Стевана из Прњавора, а Вјештица Милка кћи 

Богдана из Бањалуке, као пуномоћник Вјештица 

Богдана сина Душана из Рора, је изјавила да остаје 

при раније датим изјавама; те да је очигледно да је 

приликом предлагања свједока дошло до замјене 

идентитета за свједока презимена Лепир. 

Правобранилаштво Републике Српске, сје- 

диште замјеника Бањалука се није одазвало позиву 

за расправу, али су дана 06.11.2015. године доста- 

вили допис бр. У-1337/15 од 05.11.2015. године у 

којем су навели да због оправданих разлога (због 

истовремено заказане главне расправе код Осно- 

вног суда у Бањалуци) нису у могућности 

приступити на расправу, па предлажу да се 

расправа одржи у њиховом одсуству, те да се тај 

њихов поднесак прочита и сматра као изјава дата на 

записник.  

У поднеску даље наводе да остају код 

поднесеног захтјева да се Вјештица Богдану утврди 

губитак права кориштења на грађевинској парцели 

означеној као к.ч. бр. 555/13 која му је додијељена 

рјешењем бр. 36-475-28/02 од 27.06.2002. године, из 

разлога што је тачком 6. диспозитива наведеног 

рјешења утврђено да именовани губи утврђено 

право ако у року од три године од дана издавања 

одобрења за грађење не изврши претежан дио 

радова на грађевини, те с обзиром да Вјештица 

Богдан на предметној парцели није изградио 

одобрени стамбено-породични објекат, захтјев сма- 

трају основаним. Такође, наводе да се предметни 

грађевински плац, на коме се тражи губитак права 

кориштења, граничи са грађевинском плацевима 

(који чине парцеле бр. 555/11 и 555/12) на којима су 

изграђене стамбено-породичне куће тако да су 

неосновани наводи о немогућности грађења због 

наводног слијегања земљишта, а уколико се на 

расправи буде одлучивало о одређивању вјештака 

грађевинске струке предлажу да се за вјештака 

одреди Миладин Божуновић из Прњавора вјештак 

грађевинско-архитектонтске струке. 

Службено лице је, на расправи, донијело 

закључак да се за вјештака грађевинско-архитекто- 

нтске струке одреди Божуновић Миладин из 

Прњавора са задатком да утврди да ли је на земљи- 

шту које је додијељено Вјештица Богдану сину 

Душана рјешењем Скупштине општине Прњавор 

бр. 36-475-28/02 од 27.06.2002. године, означеном 

као к.ч. бр. 555/13, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Пр- 

њавор, у времену након извршене додјеле земљи- 

шта тј. издавања одобрења за грађење (које је 

издато 19.07.2002. године) било могуће извођење 

грађевинских радова на изградњи стамбено-

породичног објекта, те ако јесте било могуће под 

којим условима је било могуће, односно да ли је 

сада могуће извођење грађевинских радова на тој 

грађевинској парцели (на изградњи стамбено-

породичног објекта), те да ли постоји разлика у 

односу на садашње стање и стање непосредно 

након извршене додјеле земљишта и издавања 

одобрења за грађење. 

Вјештаку су достављене фотокопије рјеше- 

ња Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-28/02 

од 27.06.2002. године, рјешења Одјељења за просто- 

рно уређење, општине Прњавор бр. 04-360-250/02 

од 19.07.2002. године и записника о расправи 

одржаној у канцеларији Подручне јединице Прња- 

вор, након извршеног увиђаја на лицу мјеста, дана 

03.08.2015. године. 

Правобранилаштво Републике Српске, сје- 

диште замјеника Бањалука, је након што им је 

достављен записник о одржаној расправи, доста- 

вило допис - изјашњење бр. У-1337/15 од 30.11. 

2015. године у којем се наводи да у прилогу дописа 

достављају изјашњење општине Прњавор бр. 01/1-

476-21/15 од 16.11.2015. године, ради упознавања са 

садржајем истог. 

У изјашњењу Начелника општине Прњавор 

бр. 01/1-476-21/15 од 16.11.2015. године се наводи 

да истичу да остају код досадашњих навода 

истицаних у њиховим изјашњењима. 

Након што је вјештак грађевинско-архите- 

ктонтске струке доставио налаз и мишљење у 

писменој форми поново је одржана расправа дана 

05.04.2016. године. 

На тој расправи, Давидовић-Вилић Драга- 

на, помоћник у Правобранилаштву Републике Ср- 

пске, сједиште замјеника Бањалука, је изјавила да у 

цијелости остаје код захтјева бр. У-1337/15 од 

02.07.2015. године, те предлаже да надлежни орган 

донесе рјешење којим ће утврдити да је Богдан 

Вјештица изгубио утврђено право на земљишту к.ч. 

бр. 555/13 површине 409 м2 из разлога што је и 

према налазу и мишљењу вјештака грађевинско-

архитектонтске струке Божуновић Миладина и у 

вријеме додјеле, а и сада било могуће изводити 

радове на изградњи стамбено-породичног објекта, а 

што је вјештак аргументовао и фотодокументацијом 

у своме налазу, те навођењем примјера других лица 

(Бране Живковића), који су на сусједној парцели 

изградили објекат уз претходно чишћење терена, 

што значи да не стоји исказ пуномоћника Богдана 

Вјештице да на предметној парцели наводно нису 

могли изградити објекат због „тврдог терена“. 

Вјештица Милка кћи Богдана из Бањалуке, 

као пуномоћник свог оца Вјештица Богдана сина 

Душана, из Рора, се није одазвала позиву за 

расправу, али је истог дана, прије почетка расправе, 

поштом, доставила поднесак у којем наводи да није 

у могућности да приступи на расправу због 

здравствених разлога и да у потпуности остаје при 

ранијим ставовима, па је расправа одржана у њеном 

одсуству. 

 Вјештак грађевинско-архитектонтске стру- 

ке Божуновић Миладин из Прњавора је изјавио да 

уз налаз и мишљење није доставио трошковник за
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извршено вјештачење, те му је службено лице 

наложило да наведени трошковник у писменој 

форми достави у року од 8 дана од дана одржавања 

расправе, а трошковник ће након извршеног 

достављања бити достављен подносиоцу захтјева, 

по његовом законском заступнику, на изјашњење. 

У току поступка да је утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка 

означено као к.ч. бр. 555/13 „Водовод“ њива у 

површини од 409 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор на име посједника општине Прњавор са 

1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 639/2 

„Водовод“ њива у површини од 409 м2, уписано у 

зк. ул. бр. 2508 к.о. Прњавор као државна својина са 

1/1 дијела, право располагања Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела); те да на том земљишту 

нису започети никакви грађевински радови у 

смислу почетка градње објекта за који је издата 

дозвола, као и да нема никаквих шумских ни 

воћних засада; а што је видљиво из изјаве вјештака 

геодетске струке дате на записник на одржаној 

расправи; 

- да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-475-28/02 од 27.06.2002. године 

Вјештица Богдану сину Душана из Прњавора 

додијељено непосредном погодбом неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као к.ч. бр. 555/13 „Водовод“ њива у 

површини од 409 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор, по цијени од 9,00 КМ по 1 м2, односно за 

укупан износ од 3.681,00 КМ, који ће платити са 

грејс периодом од 4 године, те да је у тачки 6. 

диспозитива тог рјешења наведено да именовани 

губи утврђено право ако у року од годину дана од 

дана правоснажности рјешења не поднесе захтјев за 

издавање одобрења за грађење или ако у року од 

три године од дана издавања одобрења за грађење 

не изврши претежан дио радова на грађевини;  

- да Вјештица Богдан није платио накнаду 

за додијељено земљиште, што је видљиво из списа 

предмета, а и сам Вјештица Богдан, путем свог 

пуномоћника, током поступка није износио такве 

тврдње; 

- да је рјешењем Одјељења за просторно 

уређење, општине Прњавор бр. 04-360-250/02 од 

19.07.2002. године Вјештица Богдану сину Душана 

из Прњавора одобрена изградња стамбено-поро- 

дичног објекта на земљишној парцели означеној 

као к.ч. бр. 555/13 к.о. Прњавор; 

- да је извођење грађевинских радова на 

изградњи стамбено-породичног објекта на парцели 

означеној као к.ч. бр. 555/13, уписаној у ПЛ. бр. 225 

к.о. Прњавор, након додјеле Вјештица Богдану сину 

Душана, рјешењем Скупштине општине Прњавор 

бр. 36-475-28/02 од 27.06.2002. године и издавања 

одобрења за грађење (које је издато 19.07.2002. 

године) било могуће под условом да се очисти 

шибље, зељасто растиње и одвезе шута као што су 

радили власници сусједних парцела на својим 

парцелама, те је могуће и сада извођење радова на 

изградњи стамбено-породичног објекта; да након 

уређења предметног земљишта од стране власника 

сусједних парцела постоји разлика у односу на 

садашње стање и стање непосредно након извршене 

додјеле земљишта и издавања одобрења за грађење; 

те да су власници сусједних парцела већ изградили 

стамбено-породичне објекте на својим парцелама 

(Живковић Бране), а што је видљиво из налаза и 

мишљења вјештака грађевинско-архитектонтске 

струке Божуновић Миладина из Прњавора од 

10.02.2016. године. 

Из изјава свједока Лепир Војке сина Мирка 

из Горњих Штрбаца и Карановић Недељка сина 

Стевана из Прњавора нису утврђене никакве 

посебне чињенице јер Лепир Војко није ништа знао 

о тој грађевинској парцели, а Карановић Недељко је 

само изјавио да је Вјештица Милки показао ту 

грађевинску парцелу и да му је један власник 

грађевинске радње рекао да се ради о нестабилном 

терену, те да би, уколико би се хтјело градити на 

том земљишту, било потребно копати веома дубоко 

за темеље и уложити знатна финансијска средства у 

уређење парцеле, што није поуздано, јер се не зна 

да ли се радило о стручном лицу које је могло 

процијенити шта је потребно за извођење радова на 

предметној грађевинској парцели, а с обзиром да су 

власници сусједних грађевинских парцела изгра- 

дили стамбено-породичне објекте на својим 

парцелама (што је видљиво из фотографија у налазу 

вјештака грађевинско-архитектонтске струке, а из 

увиђаја на лицу мјеста) такве тврдње су беспре-

дметне. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање тј. с обзиром да Вјештица Богдан у роковима 

утврђеним рјешењем није изградио стамбено-

породични објекат, иако је изградња објекта била 

могућа, како у вријеме извршене додјеле земљишта, 

тако и сада, а што је недвосмислено утврђено током 

поступка (налаз вјештака, увиђај на лицу мјеста) 

Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона 

о општем управном поступку урадила нацрт 

рјешења који је доставила Скупштини општине 

Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 190. Закона о општем управном 

поступку. 

Против овог рјешења се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 

                                                                                                

Број: 01-476-21/15                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

190 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Васић Душана сина Станка из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бањалука,
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Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења земљишно-књижним подацима, а на 

основу члана 204. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), на сједници одржаној дана 

25.04.2016. године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

Рјешења Скупштине општине Прњавор  број 36-

475-156/01 од 31.08.2001. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Прњавор“ брише тачка, додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 273/57 „Грабовац“ њива у 

површини од 556 m
2
, уписано у зк. ул. број 537 к.о. 

Прњавор, као државна својина са 1/1 дијела, право 

кориштења Земљорадничка задруга „Околица“ 

Прњавор са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

Образложење 

Васић Душан син Станка из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор којим је тражио да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-156/01 од 

31.08.2001. године допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, 

како би могло бити проведено у земљишним 

књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву 

Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је провела поступак у току којег је 

утврђено да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-475-156/01 од 31.08.2001. године 

Васић Душану сину Станка из Прњавора доди- 

јељено непосредном погодбом неизграђено градско 

грађевинско земљиште у државној својини озна- 

чено као к.ч. бр. 1632/15 „Грабовац“ њива у повр- 

шини од 556 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прња- 

вор, те да у рјешењу нису наведени земљишно-

књижни, већ само катастарски подаци. 

 Увидом у списак земљишта утврђено је да 

је у ПЛ. бр. 3580 к.о. Прњавор као посједник на 

парцели означеној као к.ч. бр. 1632/15 уписан 

Васић Станка Душан са 1/1 дијела посједа. Утврђе- 

но је да парцели новог премјера означеној као к.ч. 

бр. 1632/15, уписаној у ПЛ. бр. 3580 к.о. Прњавор, 

по старом-грунтовном премјеру одговара парцела 

означена као к.ч. бр. 273/57, уписана у зк.ул. бр. 

537, исте к.о. власништво државна својина са 1/1 

дијела, право кориштења Земљорадничка задруга 

„Околица“ Прњавор са 1/1 дијела.  

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je 

дa пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси 

рјeшeњe. Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о  

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, 

у случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 

пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  
 

Број: 01-475-156/01                         Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

191 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Демоњић Младена сина Бранка из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења земљишно-књижним подацима, а на 

основу члана 204. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), на сједници одржаној дана 

25.04.2016. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

229/01 од 29.04.2002. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Околица“ брише тачка додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по старом грунтовном 

премјеру односи на к.ч. бр. 1639/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 70 m
2
 и к.ч. бр. 1647/8 

„Радешлија“ њива у површини од 468 m
2
 уписана у 

зк. ул. број 756 к.о. Прњавор, као државна својина 

са 1/1 дијела, право коришћења Земљорадничка 

задруга „Околица“ Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

Образложење 

Демоњић Младен син Бранка из Прњавора 

је поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-229/01 од 

29.04.2002. године, допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, 

како би могло бити проведено у земљишним 

књигама.  
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Поступајући по поднесеном захтјеву 

Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је провела поступак у току којег је 

утврђено да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор број 36-475-229/01 од 29.04.2002. године 

Демоњић Младену сину Бранка из Прњавора 

додијељено непосредном погодбом неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као к.ч. бр. 345/9 „Радешлија“ њива у 

површини од 538 m
2
, уписано у ПЛ бр. 43 к.о. 

Околица (сада уписано у ПЛ бр. 644 к.о. Околица), 

те да у рјешењу нису наведени земљишно-књижни, 

већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 

345/9 „Радешлија“ њива у површини од 538 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 43 к.о. Околица (сада уписано у 

ПЛ бр. 644 к.о. Околица), на име посједника 

Демоњић Младена сина Бранка из Прњавора, 

одговара парцелама старог грунтовног премјера 

означеним као к.ч. бр. 1639/6 „Радешлија“ њива у 

површини од 70 m
2
 и к.ч. бр. 1647/8 „Радешлија“ 

њива у површини од 468 m
2
 уписана у зк. ул. број 

756 к.о. Прњавор, као државна својина са 1/1 

дијела, право коришћења Земљорадничка задруга 

„Околица“ Прњавор. Увидом у ПЛ бр. 644 к.о. 

Околица утврђено је да је Демоњић Младен уписан 

као посједник на некретнинама означеним као к.ч. 

бр. 345/9 „Радешлија“ њива у површини од 538 m
2
 

на основу Рјешења Скупштине општине Прњавор 

број 36-475-229/01 од 29.04.2002. године. 

Увидом у зк.ул. бр. 756 к.о. Прњавор утвр- 

ђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

1639/6 „Радешлија“ њива у површини од 70 m
2
 и 

к.ч. бр. 1647/8 „Радешлија“ њива у површини од 

468 m
2
 укњижена државна својина са 1/1 дијела, 

право коришћења Земљорадничка задруга „Око- 

лица“ Прњавор. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je 

дa пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси 

рјeшeњe. Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, 

у случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 

пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-475-229/01                         Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Кострешевић Зорана сина Рајка из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења земљишно-књижним подацима, а на осно- 

ву члана 204. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 

87/07 и 50/10) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), на сједници одржаној дана 25.04.2016. 

године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

193/01 од 29.04.2002. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Ратковац“ брише тачка додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по старом грунтовном 

премјеру односи на к.ч. бр. 371/8 „Расадник“ њива у 

површини од 1010 m
2
 уписана у зк. ул. број 66 к.о. 

Коњуховци, као државна својина са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

Образложење 

Кострешевић Зоран син Рајка из Прњавора 

је поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-193/01 од 

29.04.2002. године, допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, 

како би могло бити проведено у земљишним 

књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву 

Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је провела поступак у току којег је 

утврђено да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор број 36-475-193/01 од 29.04.2002. године 

Кострешевић Зорану сину Рајка из Прњавора 

додијељено непосредном погодбом неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као к.ч. бр. 610/28 „Расадник“ њива у 

површини од 1010 m
2
, уписано у ПЛ бр. 53 к.о. 

Ратковац (сада уписано у ПЛ бр. 599 к.о. Ратковац), 

те да у рјешењу нису наведени земљишно-књижни, 

већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 

610/28 „Расадник“ њива у површини од 1010 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 53 к.о. Ратковац (сада уписано у  
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ПЛ бр. 599 к.о. Ратковац), на име посједника 

Кострешевић Зорана сина Рајка из Прњавора, 

одговара парцела старог грунтовног премјера озна- 

чена као к.ч. бр. 371/8 „Расадник“ њива у површини 

од 1010 m
2
 уписана у зк. ул. број 66 к.о. Коњуховци, 

власништво државна својина са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 599 к.о. Ратковац утвр- 

ђено је да је Кострешевић Зоран уписан као 

посједник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

610/28 „Расадник“ њива у површини од 1010 m
2
 на 

основу Рјешења Скупштине општине Прњавор број 

36-475-193/01 од 29.04.2002. године. 

Увидом у зк.ул. бр. 66 к.о. Коњуховци 

утврђено је да је на некретнинама означеним као 

к.ч. бр. 371/8 „Расадник“ њива у површини од 1010 

m
2
 уписано власништво државне својине са 1/1 

дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je 

дa пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси 

рјeшeњe. Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, 

у случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 

пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од 

дана пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-475-193/01                         Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

193 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о извршењу буџета 

општине Прњавор за период 01.01- 31.12.2015. 

године, на 45. сједници одржанoj дана 25.04.2016. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о извршењу буџета општине Прњавор за 

период  01.01 - 31.12.2015. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-79/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

194 
 

 На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о коришћењу средстава 

текуће буџетске резерве за период 01.01-31.12. 

2015. године, на 45. сједници одржанoj дана 25.04. 

2016. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о коришћењу  средстава текуће буџетске 

резерве за период  01.01 – 31.12.2015. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-80/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

195 
 

 На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о извршеним реалока- 

цијама за период 01.01-31.12.2015. године, на 45. 

сједници одржанoj дана 25.04.2016. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о извршеним реалокацијама за период 

01.01-31.12.2015. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-81/16                          Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

196 
 

 На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 48. 

Статута општине Прњавор –(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 198. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, разматрајући Извјештај 

о раду Јавне установе Дјечији Вртић „Наша радост“ 

Прњавор за радну 2014/2015. годину, на 45. 

сједници одржаној 25.04.2016. године, доноси 
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ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о раду Јавне установе Дјечији Вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2014/2015. 

годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-82/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

197 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14),, Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај, Управног одбора Ја- 

вне установе Дјечији Вртић „Наша радост“ Прња- 

вор, у вези са закључком Скупштине општине 

Прњавор број: 01-022-17/16 од 28.01.2016. године, на 

45. сједници одржаној 25.04.2016. године, доноси 

  

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје-

штај Управног одбора Јавне установе Дјечији 

Вртић „Наша радост“ Прњавор, у вези са 

закључком Скупштине општине Прњавор број: 

01-022-17/16 од 28.01.2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-17-1/16                         Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

198 
 

 На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 48. 

Статута општине Прњавор –(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 198. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, разматрајући Извјештај 

о раду Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор за 2015. годину, на 45. сједници одржаној 

25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о раду Јавне установе Центар за соци- 

јални рад Прњавор за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-83/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 

 

199 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 48. 

Статута општине Прњавор –(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 198. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор, разматрајући Про- 

грам рада Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор за 2016. годину, на 45. сједници одржаној 

25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагласност 

на Програм рада Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-84/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

200 
 

 На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 48. 

Статута општине Прњавор –(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 198. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, разматрајући Извјештај 

о раду Јавне установе Народна библиотека 

Прњавор за 2015. годину, на 45. сједници одржаној 

25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о раду Јавне установе Народна библи- 

отека Прњавор за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-85/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

201 
 

 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 48. 

Статута општине Прњавор –(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 198. 

Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, разматрајући 

План рада Јавне установе Народна библиотека 

Прњавор за 2016. годину, на 45. сједници одржаној 

25.04.2016. године, доноси 
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ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагласност 

на План рада Јавне установе Народна библио- 

тека Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-86/16                Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

202 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о раду Јавне установе 

Гимназија Прњавор за 2015. годину, на 45. сједници 

одржаној 25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор 

за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-87/16                          Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

203 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о раду Јавне 

установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ 

Прњавор за 2015. годину, на 45. сједници одржаној 

25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о раду Јавне установе Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2015. годи- 

ну. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-88/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

204 
 

 На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Информација о пројекту „Ства- 

рање услова за систематско рјешавање стамбеног 

збрињавања Рома на подручју општине Прњавор“, 

на 45. сједници одржанoj дана 25.04.2016. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмација о пројекту „Стварање услова за 

систематско рјешавање стамбеног збрињавања 

Рома на подручју општине Прњавор“. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-89/16                           Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Информацију о раду ЈП „ДЕП-

ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2015. 

годину, на 45. сједници одржанoj дана 25.04.2016. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Ре- 

гионална депонија Бањалука за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-65/16                            Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Информацију о раду Правобра- 

нилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 

Бањалука за период 01.01. до 31.12.2015. године са 

табеларним приказом, на 45. сједници одржанoj 

дана 25.04.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштинa општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о раду Правобранилаштва Републике 

Српске, Сједиште замјеника Бањалука за пери- 

од од 01.01. до 31.12.2015. године са табела- 

рним приказом. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
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општине Прњавор“. 
 

Број: 01-014-5/16                             Предсједник 

Датум: 25.04.2016. године      Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републи- 

ке Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

чллана 41. и 49. Статута Општине Прњавор (''Слу- 

жбени гласник општине Прњавор'', број 14/14) и 

члана 3. и 4. Одлуке о усвајању препорука за поје- 

дностављење/елиминацију и унапређење админи- 

стративних поступка (''Службени гласник општине 

Прњавор'', број 15/14), начелник oпштине Прњавор 

д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМАПРАВИЛНИКА О 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

(1) У Правилнику о рационализацији рада 

Општинске управе општине Прњавор (''Службени 

гласник општине Прњавор'', број 19/14, 20/14 и 

12/15), у табеларном приказу - Прилогу 2. који је 

саставни дио Правилника, у административном 

поступку под шифром ПУ 4 - Накнадна грађеви- 

нска и употребна дозвола (легализација објекта) у 

рубрици "Назив и висина таксе и/или накнаде" 

износ у дијелу “Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта“ мијења се и гласи: “I зона-

34,00 КМ по 1м2, II зона-29,00 КМ по 1м2, III зона-

23,00 КМ по 1м2, IV зона-17,00 КМ по 1м2, V зона-

11,00 КМ по 1м2. У истој рубрици, износ у дијелу 

„Рента“ мијења се и гласи: I зона-34,20 КМ по 1м2, 

II зона-28,50 КМ по 1м2, III зона-22,80 КМ по 1м2, 

IV зона-17,10 КМ по 1м2, V зона-11,40 КМ по 1м2“. 

У истој рубрици "Назив и висина таксе и/или 

накнаде" додаје се: “Накнада за легализацију: плаћа 

се у фиксном износу зависно од укупне корисне 

површине изграђеног објекта, и то: 

а) за објекте укупне корисне површине до 

100 м2 накнада за легализацију износи 100 КМ, 

б) за објекте укупне корисне површине од 

100 м2 до 200 м2 накнада за легализацију износи 

500 КМ, 

в) за објекте укупне корисне површине од 

200 м2 до 300 м2 накнада за легализацију износи 

1.000 КМ и  

г) за објекте укупне корисне површине од 

300 м2 па до максималне корисне површине за 

наведену бруто грађевинску површину објекта 

накнада за легализацију износи 2.000 КМ.“ 

      (2) Региструје се нови административни 

поступак под шифром ПУ 12 – Измјена и допуна 

правоснажног рјешења о еколошкој дозволи. 

У рубрици "Прилози и форма докумената" 

наводи се: 

1. Еколошка дозвола која је предмет измје- 

не - издаје Одјељење за просторно уређење - форма  

документа "копија", 

2. Рјешење о регистрацији – издаје Окру- 

жни привредни суд у Бања Луци - форма документа 

"копија",  

3. Рјешење о регистрацији оснивања преду- 

зетника – издаје Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности - форма документа 

"копија", 

4. Уговор о закупу –доставља подносилац 

захтјева - форма документа "копија", 

5. Записник о извршеном инспекцијском 

прегледу – издаје Одјељење за инспекцијске посло- 

ве - форма документа "копија", 

6. Рјешење еколошког инспектора - Одјеље- 

ње за инспекцијске послове - форма документа 

"копија". 

 Назив и висина таксе и/или накнаде: 

Општинска административна такса 3,00  КМ.   

 Рок за рјешавање захтјева странке: 30 дана. 

 Образац: захтјев се подноси путем 

општинског органа. 

Информације: 

 Физичка лица: 

1. Име, презиме и име родитеља, 

2. Датум и мјесто рођења, 

3. ЈМБГ, 

4. Лична карта (број и мјесто издавања), 

5. Адреса становања, 

6. Контакт телефон, 

7. Потпис подносиоца. 

 Правна лица: 

1. Назив правног лица, 

2. Сједиште, 

3. Законски заступник, 

4. ЈИБ, 

5. Контакт телефон/e-mail, 

Потпис подносиоца. 

(3) Региструје се нови административни 

поступак под шифром ПУ 13 – Захтјев за утврђи- 

вање легалности објекта. 

 У рубрици "Прилози и форма докумената" 

наводи се: 

1. Геодетски снимак ситуације стварног 

изведеног стања беспрвно изграђеног објекта – 

издаје овлаштено правно лице – форма документа 

"оргинал", 

2. Земљишно–књижни извадак – издаје 

Републичка управа за геодетске и имовинско 

правне послове – форма документа "оргинал", 

3. Копија катастарског плана са снимљеним 

објектом – издаје Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове – форма документа 

"оргинал", 

4. Увјерење о години уплањења (снимања) 

објекта -  издаје Републичка управа за геодетске и 

имовинско правне послове – форма документа 

"оргинал". 

           Назив и висина таксе и/или накнаде:  

 Рок за рјешавање захтјева странке: 30 дана. 

 Образац: захтјев се подноси путем 

општинског органа. 

 Информације:  
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Физичка лица: 

1. Име, презиме и име родитеља, 

2. Датум и мјесто рођења, 

3. ЈМБГ, 

4. Лична карта (број и мјесто издавања), 

5. Адреса становања, 

6. Контакт телефон, 

7. Потпис подносиоца. 

Правна лица: 

1. Назив правног лица, 

2. Сједиште, 

3. Законски заступник, 

4. ЈИБ, 

5. Контакт телефон/e-mail, 

6. Потпис подносиоца. 

Физичка и правна лица:  

1. Намјена објекта, 

2. Парцела к.ч. (стари и нови премјер) и к.о., 

3. Врста објекта, 

4. Карактер објекта, 

5. Спратност објекта, 

6. Година изградње објекта. 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Прњавор''. 

 

Број: 01/1-022-68/16                      Начелник,   

Датум: 07.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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 На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), а у вези са закљученим Меморандумом о 

регулисању односа у вези са унапређењем 

енергетске ефикасности на објекту Јавна установа 

Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор број 01/1-

014-78/16 од 07.04.2016. године, начелник општине 

доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. Именује се Топић Љубомир, самостални 

стручни сарадник за стамбено – комуналне послове 

у Одјељењу за стамбено – комуналне послове и 

инвестиције Општинске управе општине Прњавор, 

за енергетског менаџера у реализацији унапређења 

енергетске ефикасности на објекту Јавна установа 

Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор. 

2. Задатак енергетског менаџера је да 

обавља све послове везано за праћење потрошње и 

извјештавање, у складу са Законом, а у вези са 

закљученим Меморандумом о регулисању односа у 

вези са унапређењем енергетске ефикасности на 

објекту Јавна установа Основна школа „Никола 

Тесла“ Прњавор број 01/1-014-78/16 од 07.04.2016. 

године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 07.04.2016. године закључен је 

Меморандумом о регулисању односа у вези са 

унапређењем енергетске ефикасности на објекту 

Јавна установа Основна школа „Никола Тесла“ 

Прњавор, између Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС, Јавне 

установе Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, 

Општине Прњавор и Министарства просвјете и 

културе. Тачком III Меморандума је између осталог 

одређено да се Општина Прњавор обавезује да 

именује енергетског менаџера који ће обављати све 

послове везано за праћење потрошње и извјешта- 

вање, у складу са Законом.  

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Против овог рјешења може се уложити 

приговор начелнику општине у року од 8 дана од 

дана достављања рјешења. 
                                                    

Број: 01/1-014-78/16                        Начелник,   

Датум: 20.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), члана 12. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 36/15) и Закључка 

о реалокацији средстава буџетске резерве, број: 

01/1-434-86/16 од 07.04.2016. године,  а поступајући 

по захтјеву  Удружења „1. батаљон Војне полиције 

1. Крајишког корпуса“ из Бања Луке, број 01/1-434-

86/16 од 05.04.2016. године, Начелник општине 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Одобрава се исплата средства у износу од  

200,00 КМ,  Удружењу „1. батаљон Војне поли- 

ције 1. Крајишког корпуса“ из Бања Луке, ул. 

Видовданска број 53, Бања Лука, на име тро- 

шкова израде монографије ове војне јединице. 

2. Средства из тачке 1. овог закључка уплатити на 

рачун Удружења „1. батаљон Војне полиције 1. 

Крајишког корпуса“ из Бања Луке, број: 567-

241-27000131-96 (ЈИБ: 4403643660000) отворен 

код СБЕРБАНК АД Бања Лука. 

3. Средства одобрена овим закључком обезби- 

јеђана су из буџетске резерве, Закључком о 

реалокацији средстава буџетске резерве, број: 

01/1-434-86/16 од 07.04.2016. године а на 

основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200-Остала удружења 

из борачке популације, у оквиру организационе 

јединице број 00750180- Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту,  а која ће се дозначити 

Удружењу „1. батаљон Војне полиције 1. Краји-  



24                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  12              26.04.2016.

шког корпуса“ из Бања Луке, на име трошкова 

израде монографије ове војне јединице. 

4. Реализацију закључка извршиће Одјељење за 

финансије Општинске управе општине Прња- 

вор. 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-434-86-1/16                   Начелник,   

Датум: 08.04.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове  

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-9/16 од 13.04.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-87 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом, уз Магистрални пут у Прњавору 

(„Градипова зграда“) Ламела „А“, са сљедећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом уз Магистрални пут у Прњавору 

(„Градипова зграда“) Ламела „А“ 

Оснивач: 18 (осамнаест) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Ведран Тешић, предсједник Упра- 

вног одбора, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-9/16       Службено лице органа 

Датум: 13.04.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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