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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Служнени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 2. 

Закона о финансирању политичких странака из 

буџета републике, града и општине („Службени 

гласник Републике Српске“, број 65/08), члан 35. 

Изборног закона Републике Српске, («Службени 

гласник Републике Српске», број број: 34/02, 35/03, 

24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и члана 192. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), Скупштина 

општине је, на 48. сједници одржаној 05.07.2016. 

године усвојила 

 

ОДЛУКУ 

о допунама Одлуке о начину расподјеле 

финансијских средстава политичким странкама из 

буџета општине Прњавор  

 

Члан 1. 

У Одлуци о начину расподјеле финанси- 

јских средстава политичким странкама из буџета 

општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор» број 3/14) у члану 3. иза става 1. додаје 

се став 2. који гласи: 

„(2) Средства за изборну кампању обезбје- 

ђују се у буџету за годину у којој се одржавају 

избори, у износу не мањем од 0,05% укупних 

буџетских прихода из претходне године. 

 

Члан 2. 

 Иза члана 6. додаје се нови члан 7. који 

гласи:  

 „(1) Расподјела средстава за изборну кампа- 

њу врши се тако да се обезбиједе: 

1) једна трећина средстава странкама које 

имају одборнике у Скупштини општине и то од 

тога 50% средстава се распоређује у једнаким 

износима свим парламентарним странкама, а 

остатак средстава сразмјерно броју одборничких 

мандата: 

2) једна трећина средстава политичким стра- 

нкама којима су потврђене изборне листе; 

3) једна трећина средстава политичким 

странкама које освоје одборничке мандате сразмје- 

рно броју освојених мандата у Скупштини општи- 

не. 

(2) Пријаве за средаства за избор одборника 

у Скупштину општине подносе се Општинској 

изборној комисији која одлучује о поднесеним 

захтјевима. 

(3) Расподјела средстава за финансирање 

дијела трошкова изборне кампање независних 

кандидата и листа независних кандиата вршиће се 

на начин и по критеријумима које утврди Репу- 

бличка изборна комисија. 
 

Члан 3. 

(1) Иза члана 7. додаје се нови члан 8. који 

гласи: 

„У случају да политичка странка 

незаконитио користи буџетска средства утврђена 

овом одлуком Начелник општине може на 

приједлог Главне службе за ревизију јавног сектора 

Републике Српске ускратити даљу исплату тих 

средстава.“ 

(2) Члан 7. и члан 8. Одлуке постају 

чланови 8. и 9. Одлуке. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-122/16                        Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 47. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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14/14), Скупштина општине Прњавор на 48. сје- 

дници одржаној дана 05.07.2016. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

о  утврђивању Нацрта измјене и допуне дијела  

Регулационог плана пословно – туристичке зоне 

„Вијака“ (измјена и допуна I) 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор утврђује 

Нацрт измјене и допуне дијела Регулационог плана 

пословно – туристичке зоне „Вијака“ (измјена и 

допуна I) (у даљем тексту: Нацрт Плана) и упућује 

на јавни увид у трајању од 30. дана.  

(2) Нацрт Плана, израђен од стране „Урбис 

Центар“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: носилац 

израде), од јуна 2016. године, је прилог и саставни 

дио ове одлуке.  

 

Члан 2. 

 (1) Утврђени Нацрт Плана садржи текстуа- 

лни и графички дио. 

(2) Текстуални дио се састоји од: 

 

I    ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Лиценце 

- Одлука о изради и Одлука о доношењу измјене и 

допуне дијела Регулационог плана пословно-

туристичке зоне „Вијака“ 

 

II   ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 

А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИ- 

ШЋЕЊА ПРОСТОРА 

1.  Просторна цјелина  

2.  Природни услови и ресурси 

2.1. Географски положај, рељеф, хидрографија 

2.2. Геолошки састав и грађа терена 

2.3. Инжењерскогеолошке карактеристике 

2.4. Хидрогеолошке карактеристике 

2.5. Сеизмичке карактеристике 

3.  Систем зелених површина 

4.  Типологија изградње 

5.  Зонирање територије 

6. Валоризација наслијеђених фондова високогра-  

    дње и нискоградње 

7.  Власништво над земљиштем 

8.  Могућности парцелације 

9.  Пословне дјелатности 

10. Становање  

11. Јавне службе и друштвене дјелатности 

12. Заштита објеката културно-историјског и при-  

      родног насљеђа 

13. Услови заштите људи и добара за случај  

      елементарних непогода, ратних катастрофа и  

      технолошких акцидената 

14. Могућности кретања лица са умањеним  

      тјелесним способностима 

15. Инфраструктура - комунална опремљеност и  

      уређеност простора 

15.1. Саобраћај 

15.2. Хидротехничка инфраструктура 

15.3. Електроенергетика 

15.4. Телекомуникације 

15.5. Топлификација 

16. Животна средина 

17. Биланси коришћења површина, ресурса и  

      објеката 

 

В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ  

     ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕ-  

     ЊА ПРОСТОРА 

1. Пословне дјелатности  

2. Становање 

3. Јавне службе и друштвене дјелатности 

4. Инфраструктура 

4.1. Саобраћај 

4.2. Хидротехничка инфраструктура 

4.3. Електроенергетика 

4.4. Телекомуникације 

4.5. Топлификација 

5. Систем зелених површина 

6. Животна средина 

7. Биланс потреба и могућности 

 

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

1. Организација простора 

2. План намјене објеката и просторне организа- 

ције  

2.1. Становање 

2.2. Пословне и привредне дјелатности 

3. Општи урбанистичко-технички услови 

4. Инфраструктура 

4.1. Саобраћај 

4.2. Хидротехничка инфраструктура 

4.3. Електроенергетика 

4.4. Телекомуникације 

4.5. Топлификација 

5. Парцелација, грађевинске и регулационе линије 

5.1. Парцелација 

5.2. Грађевинске и регулационе линијед 

6. Систем зелених површина  

7. Животна средина 

8. Услови за очување, заштиту и презентацију  

    природног и културног насљеђа 

9. Мјере енергетске ефикасности 

10. Заштита од елементарних непогода, техничких  

     опасности и ратних дејстава 

11. Услови за уклањање баријера за кретање лица  

      са умањеним тјелесним способностима 

12. Услови заштите од пожара 

13. Планирани биланси  

 
Д)  ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 

III    ГРАФИЧКИ ДИО 

 
КАРТЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

01.0 Геодетска подлога - постојеће стање са 

границом обухвата план                               Р 1:2500 

01.1 Постојећа намјена површина по зонама Р 1:2500 

01.2 Мрежа постојећих инфраструктурних система 

                                                                           Р 1:2500 
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01.3 Постојећа власничка структура             Р 1:2500 

01.4 Валоризација постојећег грађевинског фонда 

                                              Р 1:1000 

01.5 Карта рушења                                          Р 1:1000 

02.1 Извод из Просторног плана Општине Прњавор 

                                             Р 1:20000 

02.2 Извод из РП Пословно - туристичке зоне  

         „Вијака“ из 2013. год                            Р 1:2500 

02.3 Извод из ПП за аутопут Бањалука-Добој, на 

територији општине Прњавор (фаза приједлога 

плана)                                                         Р 1:2500 

03. Инжењерскогеолошка карта       Р 1:2500 

 

КАРТЕ  ПЛАНИРАНИХ  РЈЕШЕЊА           Р 1:2500 

04. План организације простора                    Р 1:2500 

05. План саобраћаја и нивелације                  Р 1:2500 

06. План инфраструктуре – хидротехника  Р 1:2500 

07. План инфраструктуре - електроенергетика и  

      телекомуникације                                      Р 1:2500 

08. План грађевинских и регулационих линија 

                                               Р 1:2500 

09. План парцелације                                      Р 1:2500 

 
Члан 3. 

 Утврђени Нацрт Плана биће изложен на 

јавни увид у просторијама Одјељења за просторно 

уређење општине Прњавор (у даљем тексту: 

носилац припреме) у трајању од 30 дана. 

 
Члан 4. 

 Носилац припреме обавијестиће јавност о 

мјесту, времену и начину излагања утврђеног 

Нацрта Плана путем огласа који ће се објавити у 

два средства јавног информисања на начин 

прописан чланом 47. став 3. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13 и 106/15). 

 

Члан 5. 

Оглас из предходног члана садржаће 

мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те 

рок у коме се могу послати приједлози, примједбе и 

мишљења на утврђени Нацрт Плана. 

 
Члан 6. 

Носилац припреме обавезан је да на мјесту 

на којем је изложен утврђени Нацрт Плана 

обавијести јавност да се детаљније информације, 

обавјештења и помоћ у формулисању примједби 

могу добити код носиоца припреме и носиоца 

израде документа. 

 
Члан 7. 

 Примједбе, приједлози и мишљења на 

утврђени Нацрт Плана уписују се у свеску са 

нумерисаним странама, која ће се налазити у 

просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен 

или се у писаној форми могу достављати носиоцу 

припреме који је обавезан да их прослиједи 

носиоцу израде. 

 

 Члан 8. 

О провођењу ове одлуке стараће се носилац 

припреме. 

Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 

 

Број: 01-022-123/16                     Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

336 
 

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу 

на непокретности («Службени гласник Републике 

Српске», број 91/15), 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 општи- 

не Прњавор на 48. сједници одржаној дана 05.07. 

2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности по зонама на терито- 

рији општине Прњавор. 

(2) Зоне грађевинског земљишта су одре- 

ђене Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 28/14 и 6/16). 

(3) Утврђене вриједности се односе на ври- 

једност непокретности на дан 31.12.2015. године. 

(4)  Вриједности некретнина су наведене у 

Табели 1. која је саставни дио одлуке. 
 

Члан 2. 

           Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини вриједности непокретности 

по зонама на територији општине Прњавор број 01-

022-13/16 од 28.01.2016. године („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 2/16) и Одлука о 

допуни одлуке о висини вриједности непокретности 

по зонама на територији општине Прњавор број 01-

022-104/16 од 31.05.2016. године („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 14/16). 
 

Члан 3. 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине  

Прњавор». 

 

Број: 01-022-124/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.
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ЗОНЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Катастарска 

општина 
 Зона  

Грађеви-

нско 

земљиште 

Пољопри-

вредно 

земљиште 

Шумско 

земљиште 

Инду-

стријско 

земљи-

ште 

Остало 

земљиште 
Стан Кућа 

 Пословни    

   простор 

Индустриј-

ски објекат 

   Остали     

   објекти 

Прњавор I 38,57 15,26 19,37 19,29 9,64 900 810 1478,7 360 900 

Прњавор II 32,14 1,43 16,88 16,07 8,04 900 810 1092,6 360 900 

Прњавор III 25,71 1,25 12,92 12,86 6,43 900 810 1092,6 360 900 

Прњавор IV 19,29 1,17 10,13 9,64 4,82 900 810 1092,6 360 900 

Околица, 

Ратковац, 

Коњуховци, 
V 12,86 0,88 6,19 6,43 3,21 450 405 540 180 450 

Караћ, 

Бабановци, 

Вучијак 

ЗОНЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗОНА I 

Бабановци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Вучијак I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Горњи 

Палачковци 
I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

 Горњи Штрпци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Доња Илова I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Доњи 

Палачковци 
I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

  Доњи Штрпци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Караћ I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Коњуховци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Кулаши I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Лишња I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Насеобина 

Лишња 
I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Насеобина 

Хрваћани 
I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Околица I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Поточани I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Ратковац I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Хрваћани I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Шерег Илова I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Шибовска I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Штивор I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
Горњи Смртићи I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
 Доњи Смртићи I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Јадовица  I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Пураћи I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Гусак I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Кремна I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

ЗОНА II 

Брезик II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Велика Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Гаљиповци II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

 Горња Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
Горња Мравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

  Горњи    

 Гаљиповци 
II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

ДоњаМравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Доњи 

Гаљиповци 
II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Мравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
 Печенег Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Чорле II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
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ЗОНА III 
 

Вршани III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Гајеви III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Дренова III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Кокори III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Млинци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Мрачај III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 
  Грабик Илова III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Скакавци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Црквена III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Чивчије III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Шаринци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

ЗОНА IV 

Горњи 

Вијачани 
IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Доњи Вијачани IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Ново Село IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Орашје IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

 Отпочиваљка IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Парамије IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Поповићи IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Просјек IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

Срповци IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 450,00 

 

Број: 01-022-124/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. 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 5. 

Закона о приватизацији пословних зграда, 

пословних просторија и гаража („Службени 

гласник Републике Српске“, број 98/04, 71/10, 30/12 

и 67/13) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 05.07.2016. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о продаји гараже 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о продаји гараже, у улици Лазе Лазаревића 

број 3, укупне корисне површине 16,96 м
2
, у 

приземљу стамбеног објекта колективног станова- 

ња, изграђеног на земљишту означеном као к.ч. 

бр.289/1, у површини од 869 м
2
, уписана у ПЛ број 

225 к.о. Прњавор (нови премјер), што по старом 

премјеру одговара к.ч.бр.19/139, у површини од 869 

м
2
, уписана у зк.ул.бр.1201 исте к.о, по почетној 

продајној цијени од 4.304,45 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. 

 Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се у складу са Законом о 

приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража („Службени гласник Републике 

Српске“, број 98/04, 71/10, 30/12 и 67/13) и Уредбом 

о поступку јавне продаје пословних зграда, посло- 

вних просторија и гаража у државној својини („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 100/12). 
 

Члан 3. 

Поступак продаје провест ће Комисија за 

јавну продају некретнина, коју ће именовати на- 

челник општине из реда запослених у Општинској 

управи општине Прњавор. 
 

Члан 4. 

(1) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор за- 

кључи и потпише уговор, након проведеног 

поступка. 

(2) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 
 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин који 

ће бити одређен уговором. 
 

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 купопро- 

дајне цијене. 
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Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-125/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

338 
 

На основу члана 12. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), 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 05.07.2016. године, доноси   

 

ОДЛУКА 

о оснивању Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор оснивач 

је  Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор (у даљњем тексту: оснивач – установа). 

(2) Јавна установа Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор је установа од посебног дру- 

штвеног интереса из области друштвене бриге о 

дјеци, у којој се остварује право на боравак, пре- 

дшколско васпитање и образовање и превентивна 

здравствена заштита у складу са Законом. 

 

Члан 2. 

(1) Назив установе из члана 1. ове одлуке 

је: Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор.  

(2) Скраћени назив је ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор. 

(3) Сједиште ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор је у Прњавору, улица Карађорђева 

број 1. 

 

Члан 3. 

(1) Основна дјелатност установе је: 

85.10 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

             - предшколско образовање (претходи 

образовању на првом нивоу) и 

 88.91 ДЈЕЛАТНОСТИ ДНЕВНЕ БРИГЕ О 

ДЈЕЦИ 

- дјелатности дневне бриге за предшколску 

дјецу (обданишта и сл) и дневне бриге за ученике, 

обухватајући дневну бригу за дјецу са посебним 

потребама. 

(2) Поред  дјелатности  из претходног става 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, може без 

уписа у судски регистар да обавља и друге 

дјелатности које служе дјелатности уписаној у 

регистар, које се уобичајено обављају уз те 

дјелатности, у мањем обиму или повремено, а у 

циљу остваривања функције за коју је основана. 

 

Члан 4. 

Јавна установа Дјечији вртић „Наша ра- 

дост“ Прњавор има својство правног лица које 

стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 5. 

Установа не може вршити промјене у 

регистрацији дјелатности из члана 3. ове одлуке, 

без сагласности оснивача. 

 

Члан 6. 

(1) У правном промету са трећим лицима 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор  иступа 

за своје име и за свој рачун, самостално без 

ограничења. 

(2) За обавезе створене у правном промету 

са трећим лицима ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор одговара својом цјелокупном имовином.  

(3) За обавезе ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор у правном промету, оснивач 

одговара до висине оснивачког улога. 

 
Члан 7. 

Средства за финансирање установе обе- 

збјеђује оснивач из буџета општине и установа из 

властитих прихода које оствари кроз обављање 

основних и споредних дјелатности.       

 
Члан 8. 

Начелник општине даје сагласност на 

Статут установе, Правилник о организацији рада и 

систематизацији радних мјеста и друге опште акте, 

а скупштина општине даје сагласност на годишњи 

програм рада и финансијски план установе, те 

разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун установе. 

 
Члан 9. 

Органи установе су управни одбор и 

директор. 

                                                     

Члан 10. 

(1) Управни одбор је орган управљања у 

установи. 

(2) Управни одбор установе именује и ра- 

зрјешава оснивач на приједлог начелника општине, 

а након спроведеног поступка јавне конкуренције. 

(3) Управни одбор има три члана и то: 

представник оснивача, представника савјета роди- 

теља и представник стручног вијећа предшколске 

установе. 

(4) Кандидати за чланове управног одбора 

поред општих услова утврђених законом, морају 

испуњавати и сљедећи посебни услов: 

- да имају високу или вишу стручну спре- 

му, VII или VI степен стручне спреме. 

(5) Рад чланова управног одбора је добро- 

вољан и не плаћа се. 
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Члан 11. 

(1) Директор руководи, представља и 

заступа установу у складу са законом и статутом 

установе и одговоран је за законитост њеног рада. 

(2) Директора установе именује и разрје- 

шава оснивач, на период од четири године, уз 

претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 

(3) За директора предшколске установе 

може бити именовано лице које има завршен први 

циклус одговарајућег студијског програма или 

еквивалент потребан за рад у предшколским 

установама на пословима васпитача или стручног 

сарадника. 

(4) У установи за директора може бити 

именовано, поред лица из става 3. овог члана, и 

лице које има завршен први циклус одговарајућег 

студијског програма или еквивалент потребан за 

рад у васпитно – образовним установама на 

пословима наставника или стручног сарадника, те 

дипломирани правник и дипломирани економиста. 

(5) Поред испуњених општих услова, лице 

из ст.3. и 4. овог члана мора испуњавати сљедеће 

услове: 

1) најмање пет година радног искуства у 

својој струци након стицања високе стручне спре- 

ме, 

2) да није осуђивано правоснажном пре- 

судом на безусловну казну затвора и да се против 

њега не води кривични поступак. 

 

Члан 12. 

Надлежности управног одбора су: 

1) доноси статут и друге опште акте уста- 

нове, 

2) одлучује о пословању,                                              

3) разматра извјештај о пословању и годи- 

шњи обрачун,          

4) доноси програм рада и финансијски план 

установе,        

5) одлучује о коришћења средстава, уз 

сагласност оснивача, 

6) доноси одлуке по приговору на одлуке о 

избору радника и распоређивању на радно мјесто, 

7) доноси одлуке по приговорима родитеља 

дјеце и    

8) обавља и друге послове у складу са 

законом. 

 

Члан 13. 

(1) Установа престаје да ради: 

1) ако не испуњава прописане услове за 

обављање дјелатности, 

2) ако не постоје услови за њено обављање 

дјелатности, 

3) одлуком оснивача. 

(2) Поступак за престанак  рада установе 

покреће оснивач или орган надлежан завршење 

надзора над законитошћу рада установе. 

(3) Акт о престанку рада установе доноси 

оснивач. 

 

Члан 14. 

 За све што није дефинисано овом одлуком,  

примјењиваће се одредбе одговарајућих законских 

и подзаконских прописа. 

 

Члан 15. 

Јавна установа Дјечији вртић „Наша ра- 

дост“ 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 ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор („Службени гласник 

Општине Прњавор“ број 6/96, 3/06, 18/07, 30/11 и 

18/13). 

 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-126/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

339 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

6, 7. и 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члану 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 48. 

сједници одржаној 05.07.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовање 

директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса   
 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се утврђују 

критеријуми за избор и именовање директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, те 

се расписује јавни конкурс. 

 (2) Под критеријумима за избор органа из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови утврђени овом одлуком и законом. 

 

Члан 2. 

(1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

1) да je држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

2) да je старији од 18 година, 

3) да ниje отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисци-
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плинске мјере на било којем нивоу власти у 

Републици Српској у периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене позиције, 

4) да ниje осуђиван за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова на упражњеним позицијама,  

5) да се против њега не води кривични 

поступак, 

 6) да не служи казну, изречену од стране 

Међународног суда за бившу Југославију и да није 

под оптужницом тог суда, а да се није повиновао 

налогу да се појави пред судом (члан IX - 1. Устав 

Босне и Херцеговине). 

(2) Посебни услови за именовање директо- 

ра су:  

- први циклус одговарајућег студијског 

програма или еквивалент потребан за рад у 

предшколским установама на пословима васпитача 

или стручног сарадника, или први циклус одгова- 

рајућег студијског програма или еквивалент потре- 

бан за рад у васпитно – образовним устано- вама на 

пословима наставника или стручног сарадника, или 

дипломирани правник или дипломирани еконо- 

миста, 

- најмање пет година радног искуства у 

својој струци након стицања високе стручне спре- 

ме, 

- да није осуђивано правоснажном пресу- 

дом на безусловну казну затвора и да се против 

њега не води кривични поступак. 

 

Члан 3. 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање директора ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор.  

 

Члан 4. 

(1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 3. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Вечерње новости“. 

(2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Ср- 

пске“.  

 

Члан 5. 

 Скупштина општине именује Комисију за 

избор која ће провести процедуру јавног конкурса и 

доставити Комисији за избор и именовање ску- 

пштине општине листу кандидата. 

 

Члан 6. 

 Комисија за избор се састоји од 5 (пет) 

чланова и то 3 (три) члана из реда општинских 

службеника, а 2 (два) члана изван реда запослених 

у општинској управи. У комисију за избор именују 

се лица која имају најмањe исти или већи степен 

стручне спреме за који се спроводи поступак, те 

лица која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

 

Члан 7. 

 Стручне и административно-техничке по- 

слове за потребе Комисије за избор обављаће 

Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-127/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

340 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 5. став 1. 

Одлуке о одређивању и обиљежавању имена 

насеља, улица, тргова и паркова и означавању 

зграда бројевима („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 28/14), Скупштина општине 

Прњавор је на 48. сједници одржаној дана 05.07. 

2016. године донијела 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању назива улица 

 

Члан 1. 

Улици која пролази кроз к.о. Прњавор, на 

парцелама означеним као к.ч. број 1110/4 и 1112/15 

и, и кроз к.о. Бабановци, на парцелама означеним 

као к.ч. број 1417/2, 1410/12, 1410/5, 1412/1, 1409/3, 

дио 1408, дио 1404/3, к.ч. 1441, дио к.ч. 1635 и дио 

к.ч. 1634/1, која почиње од Улице Боже Татаревића 

и спаја се са Улицом Проте Матије Ненадовића, у 

дужини од око 1100 m, утврђује се назив Улица 

Мирослава Бунића – Микија.  

 

Члан 2. 

Путу у насељеном мјесту Бабановци, к.о. 

Бабановци, на дијелу парцеле означене као дио к.ч. 

1634/1, дионица Криж (Крст) – Петровићи, у 

дужини од око 400 m, утврђује се назив Пут Славка 

Коваљевског. 

 

Члан 3. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. 

Околица, на парцелама означеним као к.ч. дио 

356/7, 351,2 дио 342/15, дио 338/1, к.ч. 333/4 и 

332/13, у дужини од око 420 m, утврђује се назив 

Улица 9. јануара. 

 

Члан 4. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. 

Околица, на парцелама означеним као к.ч. дио
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342/15, к.ч. 334/2, 334/16 и 326/15, у дужини од око 

240 m, утврђује се назив Омладинска улица. 

 

Члан 5. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. 

Околица, на парцелама означеним као к.ч. дио 

342/15, 351/2 и к.ч. 352/7, која почиње од Улице 

Николе Пашића, у дужини од око 210 m, утврђује 

се назив Улица Драгана Манцеа. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке су графички 

прилози. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-129/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

341 
 

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 48. сједници одржаној дана 

05.07.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Домуз Драганом, сином 

Игњатије из Прњавора, Домуз, рођ. Рудонић 

Љубицом, кћерком Душана из Кремне, општина 

Прњавор и Станић рођ. Домуз Љубинком, кћерком 

Игњатије из Прњавора 

 

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје 

сагласност за закључивање уговора о куповини 

земљишта означеног као: 

- к.ч.број 1703/8, „Крчевина“, њива 4. класе 

у површини од 467 m
2
, 

- к.ч. број 1703/12, „Крчевина“, њива 4. 

класе у површини од 394 m
2
, 

а све уписано у ПЛ број 1662 к.о. Прњавор (нови 

премјер), што по старом премјеру  

одговара к.ч.број 300/6, „Крчевина“, њива, у 

површини од 467 m
2
 и к.ч. број 300/10, „Крчевина“, 

њива, у површини од 394 m
2
, све уписано у зк.ул. 

број 1676 к.о. Прњавор, сувласништво и супосјед 

Домуз Драгана, сина Игњатије из Прњавора са 1/3 

дијела, Домуз, рођ. Рудонић Љубице, кћери Душана 

из Кремне, општина Прњавор са 1/3 дијела и 

Станић рођ. Домуз Љубинке, кћери Игњатије из 

Прњавора са 1/3 дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке је 

намијењено за изградњу улице Милана Тепића у 

Прњавору. 

 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити 

накнаду за купљено земљиште из члана 1. ове 

одлуке у износу од 34.440,00 КМ, чија вриједност је 

утврђена на основу налаза и мишљења вјештака 

грађевинско -архитектонске струке Божуновић 

Миладина број 17-07/16 од 05.07.2016. године. 

       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. oве одлуке са Домуз Драганом, сином 

Игњатије из Прњавора, Домуз, рођ. Рудонић 

Љубицом, кћерком Душана из Кремне, општина 

Прњавор и Станић рођ. Домуз Љубинком, кћерком 

Игњатије из Прњавора, након прибављеног позити- 

вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 

пске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-130/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

342 
 

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 48. сједници одржаној дана 

05.07.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Кунић Имширом, сином 

Суље из Прњавора 

  

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје 

сагласност за закључивање уговора о куповини 

земљишта означеног као: 

- к.ч.бр.1642/19 „Церови“, њива 4. класе у 

површини од 165 m
2
, уписано у ПЛ број 1723 к.о. 

Прњавор (нови премјер), што по старом премјеру 

одговара к.ч.број 1440/19 „Церови“, њива, у 

површини од 165 m
2
, уписано у зк.ул.број 718 к.о. 

Прњавор, власништво и посјед Кунић Имшира, 

сина Суље из Прњавора са 1/1 дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке је 

намијењено за изградњу улице Милана Тепића у 

Прњавору. 
 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити 

накнаду за купљено земљиште из члана 1. ове 

одлуке у износу од 6.600,00 КМ, чија вриједност је 

утврђена на основу налаза и мишљења вјештака
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грађевинско-архитектонске струке Божуновић Ми- 

ладина број 18-07/16 од 05.07.2016. године. 

       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. oве одлуке са Кунић Имширом, сином 

Суље из Прњавора, након прибављеног позитивног 

мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-131/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

343 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 20. 

став 3. Закона о споменицима и спомен-обиље- 

жјима ослободилачких ратова („Службени гласник 

Републике Српске“, број 28/12) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор је на 48. сједници одржаној дана 05.07.2016. 

године, д о н и ј е л а  

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о прихватању Иницијативе за 

изградњу споменика погинулим борцима 

Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике 

Српске у Мјесној заједници Дренова 

 

Члан 1. 

1. Допуњава се члан 1. Одлуке о прихва- 

тању Иницијативе за изградњу споменика поги- 

нулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Во- 

јске Републике Српске у Мјесној заједници Дренова 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

35/15), на начин да гласи: 

„Скупштина општине Прњавор прихвата 

иницијативу за изградњу споменика погинулим 

борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Војске 

Републике Српске, у Мјесној заједници Дренова, на 

земљишту означеном као к.ч. број 361, уписаној у 

ПЛ број 99 к.о. Дренова и  к.ч. број 362/4 уписана у 

посједовни лист број 60 к.о. Дренова, што према 

старом операту одговара к.ч. 263/5 уписана у з.к. 

уложак број 311 к.о. Дренова (која је настала 

цијепањем парцеле означене као к.ч. 263/3 к.о. 

Дренова). 

2. У преосталом дијелу Одлука остаје 

непромјењена. 

  

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине   
 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-132/16                   Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), 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 05.07.2016. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор 

 

Члан 1. 

           Скупштина општине Прњавор је оснивач 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (у 

даљњем тексту: Центар), као установе социјалне 

заштите са јавним овлаштењима у области 

социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и 

старатељства, извршења васпитних мјера и мјера 

заштитног надзора, те установа за обављање услуга 

социјалног и другог стручног рада и других послова 

утврђених законом и другим прописима.  

 

Члан 2. 

(1) Назив установе из члана 1. ове одлуке је 

Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор. 

(2) Скраћени назив Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор је ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор.  

(3) Сједиште Центра је у Прњавору, улица 

Карађорђева број 6. 
 

Члан 3. 

(1) Центар има својство правног лица. 

(2) За обавезе Центра одговара оснивач 

неограничено (потпуно). 
 

Члан 4. 

(1) У спровођењу дјелатности социјалне 

заштите и социјалног рада Центар врши сљедећа 

јавна овлашћења: 

1) пружа прву стручну помоћ грађанима, 

2) рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Законом о социјалној заштити и 

одлукама о проширеним правима у општини 

Прњавор, 

3) рјешава у првом степену о остваривању 

права из области дјечије заштите, 

4) рјешава у првом степену о остваривању 

права из области породично-правне заштите и 

старатељства, 

5) ради на спровођењу мјера према 

малољетним лицима у кривичном поступку, 
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6) пружа социјалне услуге у поступку 

рјешавања о правима из области социјалне заштите, 

7) врши надзор над хранитељским породи- 

цама, 

8) води евиденцију и документацију о 

правима, пруженим услугама и предузетим мјерама 

у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на 

основу евиденције, 

9) врши исплату новчаних права утврђених 

Законом о социјалној заштити и другим прописима 

и општим актима. 

(2) Осим послова из става 1. овог члана, 

Центар обавља и стручне послове у спровођењу 

социјалне заштите и социјалног рада, породичне и 

дјечије заштите и то: 

1) открива и прати социјалне потребе 

грађана и проблеме у области социјалне заштите, 

2) предлаже и предузима мјере у рјешава- 

њу социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршење, 

3) предлаже мјере за унапређивање соција- 

лне заштите и планирање развоја система социјалне 

заштите у локалној заједници, организује и спрово- 

ди одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите 

и непосредно пружа социјалне услуге, 

4) прати стање у области дјечије и породи- 

чно-правне заштите, покреће иницијативе и предла- 

же мјере за унапређивање система дјечије и породи- 

чне заштите, 

5) развија и унапређује превентивне акти- 

вности које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема, 

6) пружа дијагностичке услуге, спроводи 

одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 

услуге  и стручну помоћ корисницима, 

7) подстиче, организује и координира про- 

фесионални и добровољни рад у области социјалне 

заштите, 

8) ради на развоју разноврсних модела 

збрињавања корисника у заједници и социјалних 

услуга у складу са потребама корисника, развија 

социјални рад у заједници, 

9) пружа услуге помоћи и његе у кући, 

дневног збрињавања и прихватилишта, 

10) подстиче и развија самопомоћ, доброво- 

љни рад, међуљудску солидарност, добротворне и 

хуманитарне дјелатности, 

11) обавља послове савјетовалишта за про- 

блеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, 

односа родитеља и дјеце, 

12) обавља аналитичко-истраживачке посло- 

ве у општини Прњавор, 

13) обавља и друге послове утврђене 

законом и одлукама Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 5. 

Дјелатности Центра, у складу са Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске, су: 

 88.99 – остале дјелатности социјалног рада 

без смјештаја. 
 

Члан 6. 

              Средства за рад Центра обезбјеђују се у  

буџету Републике Српске и буџету општине 

Прњавор‚ и из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 7. 

              Органи Центра су директор и Управни одбор. 

 
Члан 8. 

(1) Директора Центра именује и разрјешава 

оснивач, на основу јавног конкурса у складу са 

законом и овом одлуком.  

(2) Директор Центра именује се на период 

од 4 године из реда стручних радника (дипло- 

мирани социјални радник, дипломирани правник, 

дипломирани психолог, дипломирани педагог, 

дипломирани психолог-педагог, дипломирани 

социолог, дипломирани специјални педагог и 

дипломирани дефектолог односно дипломирани 

специјални едукатор и рехабилитатор), са радним 

искуством у струци од најмање пет година и 

положеним стручним испитом за рад у органима 

управе. 

(3) За именовање директора оснивач 

претходно треба да прибави сагласност Министа- 

рства здравља и социјалне заштите. 

 

Члан 9. 

(1) Управни одбор има три члана и не могу 

бити бирани из реда запослених у Центру. 

(2) Чланове Управног одбора именује и 

разрјешава скупштина општине на период од 

четири године на основу јавног конкурса, у складу 

са законом и овом одлуком.  

 

Члан 10. 

              Кандидати за чланове Управног одбора, 

поред општих услова утврђених законом, морају 

испуњавати и сљедећи посебни услов: 

              - да имају високу или вишу стручну спрему 

– VII или VI степен стручне спреме. 

 

Члан 11. 

Јавна установа Центар за социјални рад 

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 12. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о оснивању Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 1/94, 6/02, 1/03, 1/04, 18/07, 

7/09, 20/11, 11/13 и 18/13). 

 
Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.                       

                                

Број: 01-022-133/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. 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 и 12/16), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржа- 

ној дана 05.07.2016. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о давању на привремено коришћење пословног 

простора 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор додјељује на 

привремено коришћење без накнаде ЈУ „Центар за 

социјални рад Прњавор“, пословни простор у 

власништву општине Прњавор, површине 16,59 m
2
 

у објекту општине Прњавор, у улици Светог Саве 

бр. 9. 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да на основу ове одлуке са корисником којем се 

додјељује на коришћење пословни простори из 

члана 1. одлуке, закључи уговор о условима и 

начину коришћења простора, правима и обавезама 

уговорних страна. 

       

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-134/16                                  Предсједник 

Датум: 05.07.2016. 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 9. 

Закона о министарским, владиним и другим имено- 

вањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и чланa 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) Скупштина општине 

Прњавор на 48. сједници одржаној 05.07.2016. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање директора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор (у даљњем тексту: Комисија за 

избор) у сљедећем саставу: 

1) Душка Копустењски, службеник, предсједник, 

2) Дамир Савић, службеник, члан, 

3) Драгана Томаш, службеник, члан, 

4) Славиша Јењић, са листе стручњака, члан, 

5) Марија Стефањук, са листе стручњака, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 

избор и именовање директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, што укљу- 

чује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 

кандидата. 

Комисија за избор ће извјештај о прове- 

деном поступком са утврђеном ранг-листом канди- 

дата за избор по Јавном конкурсу за избор и 

именовање директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор доставити Комисији за 

избор и именовање, на даље поступање. 

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 

 У складу са чланом 9. Закона о мини- 

старским, владиним и другим именовањима Репу- 

блике, чланом 30. Закона о локалној самоуправи и 

чланом 30. Статута општине Прњавор, 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: 01-111-6/16                                                         Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

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

по захтјеву ГП „Градип“ а.д. Прњавор, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету допуне рјешења, а на основу 

члана 204. 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 05.07.2016. 

године,  д о н о с и 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

  1. Допуњава се тачка 2. диспозитива 

допунског рјешења Скупштине општине Прњавор  

бр. 01-013-194/13 од 20.03.2014. године, тако да се 

иза постојећег текста брише тачка и додаје текст 

који гласи: 

„по старом премјеру к.ч. бр. 22/24, 22/25 и 

22/26 уписаним у зк.ул. бр. 4879 к.о. Прњавор као 

власништво општине Прњавор са 1/1 дијела ће се
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извршити укњижба државне својине са 1/1 дијела и 

права кориштења у корист ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

са 1/1 дијела.“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ГП „Градип“ а.д. Прњавор, као правно 

заинтересовано лице (јер је закључио уговор о 

заједничкој изградњи пословне зграде са ЈКОДП 

„Парк“ Прњавор), је поднио захтјев Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне послове 

Бањалука, Подручна јединица Прњавор којим је 

тражио измјену и допуну рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 19.06.2003. 

године којим је ЈКОДП „Парк“ Прњавор доди- 

јељено неизграђено градско грађевинско земљиште, 

ради комплетирања грађевинске парцеле, означено 

као к.ч. бр. 763, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор 

(стари бр. 12/1, 12/42, 12/2 и 12/3, уписано у зк.ул. 

бр. 521, исте к.о.). У захтјеву наводи да је то 

рјешење допуњено допунским рјешењем Скупшти- 

не општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 20.03. 

2014. године на тај начин што су наведени 

земљишно-књижни подаци за те некретнине и то 

к.ч. бр. 19/128, 22/22, 12/4, 12/5 све к.о. Прњавор 

(по новом премјеру к.ч. бр. 763/2, исте к.о.); к.ч. бр. 

22/24, 22/25 и 22/26, све к.о. Прњавор (по новом 

премјеру к.ч. бр. 1147/3 и 1147/4, исте к.о.), али 

нису наведени сви подаци за некретнине које су 

биле предмет додјеле по старом премјеру, па тражи 

да се изврши допуна тог рјешења тако што ће се 

навести парцеле бр. 219/307 (заправо 19/307), 

уписана у зк.ул. бр. 5002; 12/70, уписана у зк.ул.  

бр. 1422 и 12/69, уписана у зк.ул. бр. 1201; све к.о. 

Прњавор. Поред тога, тражи да се измијени тачка 2. 

диспозитива допунског рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 20.03.2014. 

године тако што ће се навести да ће се на свим тим 

некретнинама (обухваћеним тим рјешењем) изврши- 

ти укњижба права посједа, односно укњижба 

државне својине са правом кориштења ЈКОДП 

„Парк“ Прњавор са 1/1 дијела, као и да се изврши 

исправка грешке тако што ће се исправити бројеви 

земљишно-књижних уложака за парцеле бр. 19/128, 

22/22, 12/4 и 12/5 јер су те парцеле сада уписане у 

зк.ул. бр. 4950 к.о. Прњавор као државна својина са 

1/1 дијела. 

С обзиром, да је утврђено да су некретнине 

уписане у зк.ул. бр. 4950 к.о. Прњавор укњижене 

као државна својина са 1/1 дијела, са правом 

кориштења ЈКОДП „Парк“ Прњавор, службено 

лице је, на расправи одржаној дана 26.01.2016. 

године у канцеларији Подручне јединице Прњавор, 

наложило подносиоцу захтјева ГП „Градип“ а.д. 

Прњавор да у року од 10 дана од дана одржавања 

расправе прецизира захтјев на тај начин што ће 

навести шта тачно тражи:  

- уколико траже допуну рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 

19.06.2003. године навести на који начин и у 

погледу којих некретнина треба да се допуни то 

рјешење (са тачно наведеним земљишно-књижним 

и катастарским подацима) и да приложе ПЛ и зк. 

изводе за те некретнине;  

- уколико траже исправку рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 

19.06.2003. године навести на који начин и у 

погледу којих некретнина треба да се исправи то 

рјешење (са тачно наведеним земљишно-књижним 

и катастарским подацима) и да приложе ПЛ. и зк. 

изводе за те некретнине.  

Подносилац захтјева је упозорен да ће, 

уколико у остављеном року не изврши прецизирање 

захтјева, захтјев бити одбачен као неуредан, 

полазећи од одредби члана 56. став 2. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10). 

Исто тако подносиоцу захтјева је наложено 

да у року од 10 дана од дана одржавања расправе 

достави извод из регулационог плана за земљиште 

које чини грађевинску парцелу изграђеног 

колективног пословног објекта (зграде) уз 

упозорење да ће, уколико у остављеном року не 

поступи на наложени начин, захтјев бити одбачен 

као непотпун, полазећи од одредби члана 125. став 

3. Закона о општем управном поступку („Службени 

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

50/10). 

На тој расправи, Лекић рођ. Сегић Сандра 

кћи Владе из Прњавора, као пуномоћник ГП 

„Градип“ а.д. Прњавор, је изјавила да је циљ 

подношења њиховог захтјева да се ријеши питање 

укњижбе некретнина на којима је изграђена зграда 

коју су изградили по уговору о заједничкој 

изградњи са ЈКОДП „Парк“ Прњавор; те да 

сматрају да све некретнине (земљиште) на којем је 

изграђена зграда и које је намијењено за редовну 

употребу те зграде треба да буду укњижене са 

правом кориштења ЈКОДП односно КП „Парк“ 

Прњавор како би даље могли регулисати њихове 

међусобне односе. 

Јеличић Борислав, помоћник у Правобрани- 

лаштву Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је изјавио да обзиром да је рјешење о 

додјели некретнина из 2003. године, а изводом из 

регулационог плана се може утврдити да је 

регулациони план објављен 2006. године, то се 

Одјељење за просторно уређење, општине Прњавор 

треба одредити да ли је дошло до измјена у односу 

на парцелу за изградњу објекта тржнице и његову 

редовну употребу; да је након тога потребно 

извршити цијепање у складу са важећим 

регулационим планом, па би се тек након тога 

могао прецизирати захтјев, те би се општина 

Прњавор могла одредити да ли ће са КП „Парк“ 

мијењати некретнине, да ли ће их продавати ради 

комплетирања или ће бити вршена евентуална 

исправка раније настале грешке.  

Алексић Бојан син Синише из Прњавора, 

као пуномоћник КП „Парк“ а.д. Прњавор, је изјавио 

да се не може изјаснити у вези предмета поступка 

док подносилац захтјева не прецизира захтјев. 

Након што је подносилац захтјева, по 

пуномоћнику Заједничкој адвокатској канцеларији 

Бијелић Радомира и Бијелић Ђорђа, адвоката из
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Прњавора прецизирао захтјев поднеском запримље- 

ним код Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор, дана 24.02.2016. године, тако 

што је навео да тражи измјену и допуну допунског 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 01-

013.194/13 од 20.03.2014. године у подтачки б. тако 

што ће се на некретнинама означеним као к.ч. бр. 

22/24, 22/25 и 22/26, уписаним у зк.ул. бр. 4879 к.о. 

Прњавор наложити укњижба права кориштења у 

корист ЈП „Парк“ а.д. Прњавор, поново је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице 

Прњавор, дана 08.04.2016. године. 

На тој расправи, Бијелић Ђорђе адвокат из 

Прњавора, као пуномоћник ГП „Градип“ а.д. 

Прњавор, је изјавио да у цијелости остају код 

уређеног захтјева од 10.02.2016. године, те истичу 

да је овај поступак у ствари само формална допуна 

предметног допунског рјешења јер је истим већ 

урађен упис права по новом премјеру, те је 

потребно  извршити допуну да би се извршио упис 

истог права и по старом премјеру. 

Јеличић Борислав, помоћник у Правобрани- 

лаштву Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је изјавио да се на тим непокретностима 

не може пренијети право кориштења јер су исте 

уписане као власништво општине Прњавор, већ се 

само може извршити комплетирање у складу са 

Законом о стварним правима.  

Алексић Бојан син Синише из Прњавора, 

као пуномоћник КП „Парк“ а.д. Прњавор, је изјавио 

да се не противи поднесеном захтјеву и слаже се да 

се изврши допуна рјешења на начин како је то у 

свом прецизираном захтјеву навео ГП „Градип“ а.д. 

Прњавор. 

У току поступка проведеног код Републи- 

чке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор, је 

утврђено: 

- да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 01-013-194/03 од 19.06.2003. године 

ЈКОДП „Парк“ из Прњавора додијељено неизгра- 

ђено градско грађевинско земљиште, ради компле- 

тирања грађевинске парцеле, означено као к.ч. бр. 

763 „Кућиште“ у површини од 1.358 м2, уписано у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор на име посједника 

Скупштине општине Прњавор (стари бр. 12/1, 

12/42, 12/2 и 12/3, уписано у зк.ул. бр. 521 исте 

к.о.), с правом кориштења Управе за чистоћу и 

услуге Прњавор са 1/1 дијела, по цијени од 11,00 

КМ по м2, односно за укупан износ од 14.938,00 

КМ, који је именовани дужан платити у року од 8 

дана доношења тог рјешења; те је одређено да ће се 

након правоснажности тог рјешења и уплате 

накнаде за додијељено земљиште на некретнинама 

из тачке 1. тог рјешења извршити  укњижба права 

кориштења и посједа у корист ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор са 1/1 дијела; 

- да је допунским рјешењем Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 20.03.2014. 

године одређено да се у рјешењу Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 19.06.2003. 

године којим је ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

додијељено неизграђено грађевинско земљиште 

означено као к.ч. бр. 763 „Кућиште“ у површини од 

1.358 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор, врши 

допуна земљишно-књижним подацима за наведено 

земљиште како слиједи: 

а) - к.ч. бр. 19/128 „Кућиште“ остало непло- 

дно земљиште у површини од 325 м2, уписана у 

зк.ул. бр. 5002, 

- к.ч. бр. 22/22 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 257 м2, уписана у зк.ул. 

бр. 4879, 

- к.ч. бр. 12/4 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 76 м2, уписана у зк.ул. 

бр. 1201, 

- к.ч. бр. 12/5 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 204 м2, уписана у зк.ул. 

бр. 1422, све к.о. Прњавор, државна својина чији је 

носилац права кориштења, односно власништва 

општина Прњавор са 1/1 дијела, које парцеле по 

новом премјеру имају ознаку к.ч. бр. 763/2 у 

површини од 862 м2, уписано у ПЛ. бр. 239 к.о. 

Прњавор посјед ЈКОДП „Парк“ Прњавор, и допу- 

њава се новим парцелама: 

б) - к.ч. бр. 22/24 „Кућиште“ остало непло- 

дно земљиште у површини од 45 м2, уписана у 

зк.ул. бр. 4879, власништво општине Прњавор са 

1/1 дијела (нови премјер к.ч. бр. 769/3, уписана у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор посјед општине Прњавор 

са 1/1 дијела), 

- к.ч. бр. 22/25 „Ђедовача“ улица у површи- 

ни од 49 м2 и 

- к.ч. бр. 22/26 „Ђедовача“ улица у површи- 

ни од 11 м2, уписане у зк.ул. бр. 4879 власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер к.ч. 

бр. 1147/3 и 1147/4, уписане у ПЛ. бр. 233, посјед 

Путеви дирекција Прњавор); те да ће на неркетни- 

нама из тачке 1. а) тог рјешења Републичка управа 

за геодетске и имовинско-правне послове, Земљи- 

шно-књижно одјељење, извршити укњижбу држа- 

вне својине чији је носилац права кориштења 

ЈКОДП „Парк“ Прњавор, а на парцелама новог 

премјера из тачке 1. б) означеним као к.ч. бр. 769/3, 

к.ч. бр. 1147/3 и к.ч. бр. 1147/4, пренос посједа из 

садашњих посједовних листова у нови посједовни 

лист и књижити на име посједника ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор са 1/1 дијела и да у осталом дијелу 

диспозитив рјешења остаје непромијењен; 

- да се у идентификацији парцела бр. 04-

363-5/16 од 01.02.2016. године, издатој од Одјеље- 

ња за просторно уређење, општине Прњавор наводи 

да се парцеле бр. 760/1, 763/2, 769/3, 1147/3 и 1147/4 

к.о. Прњавор налазе у обухвату градског грађеви- 

нског земљишта (прва зона); да је намјена парцела 

утврђена Урбанистичким пројектом ужег градског 

језгра („Службени гласник општине Прњавор, бр. 

15/06); те да грађевинску парцелу изграђеног 

пословног објекта чине катастарске парцеле бр. 

760/1, 763/2, 769/3, 1147/3 и 1147/4; 

- да парцели новог премјера бр. 763/2 по 

старом премјеру одговарају парцеле бр. 19/128, 

22/22, 12/4 и 12/5, уписане у зк.ул. бр. 4950 као  
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државна својина са 1/1 дијела, право кориштења 

ЈКОДП „Парк“ Прњавор; да парцелама новог 

премјера бр. 769/3, 1147/3 и 1147/4 по старом 

премјеру одговарају парцеле бр. 22/24, 22/25 и 

22/26, уписане у зк.ул. бр. 4879 као власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела (све к.о. Прњавор), 

што је видљиво из списка земљишта и зк. извода; 

- да је, у међувремену, од доношења 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-

194/03 од 19.06.2003. године, парцела бр. 763 (која 

је тада била цијела) цијепана на парцеле бр. 763/1 

„Кућиште“ остало неплодно земљиште у површини 

од 314 м2, 763/2 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 862 м2, 763/3 „Кућиште“ 

остало неплодно земљиште у површини од 32 м2 и 

763/4 „Кућиште“ остало неплодно земљиште у 

површини од 150 м2, које заједно имају површину 

од 1.358 м2, али у састав грађевинске парцеле 

изграђеног пословног објекта улази само парцела 

бр. 763/2, док су остале парцеле (763/1, 763/3 и 

763/4) у цјелини или дјелимично намијењене за 

изградњу саобраћајних површина (идентификација 

парцела бр. 04-363-90/15 од 14.09.2015. године, 

издата од Одјељења за просторно уређење, 

општине Прњавор); 

- да је уговором о заједничкој изградњи 

закљученим 15.12.2003. године између ГП „Гра- 

дип“ а.д. Прњавор и ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

договорена заједничка градња пословног објекта 

тржнице и гараже у Прњавору тако да је ЈКОДП 

„Парк“ Прњавор у заједничко грађење унио: 

земљишне парцеле означене као к.ч. бр. 760 и 763, 

уписане у ПЛ. бр. 239 к.о. Прњавор, у укупној 

површини од 2.263 м2, постојеће објекте тржнице у 

површини од 286 м2, изграђене на наведеној 

парцели, који се руше и новчана средства у висини 

трошкова ренте и уређења грађевинског земљишта; 

а ГП „Градип“ а.д. Прњавор: стручни грађевински 

рад за изградњу пословног објекта са комплетном 

инфраструктуром, нето површине од 4.230 м2, сав 

потребан грађевинско-инсталациони и други мате- 

ријал за завршетак пословног објекта по принциу 

„кључ у руке“ са урађеном инфраструктуром, 

трошкове израде техничке документације и трошко- 

ве добијања сагласности за грађење; а анексима бр. 

1. и бр. 2 од 20.08.2006. године је ближе одређена 

вриједност унесених средстава у заједничку изгра- 

дњу, као и расподјела изграђених дијелова посло- 

вног објекта (пословних простора). 

С обзиром на тако утврђено чињенично тј. 

с обзиром да се не врши никаква нова додјела 

земљишта јер је то питање ријешено рјешењима 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 

19.06.2003. године и бр. 01-013-194/13 од 20.03. 

2014. године, те да је захтјев поднесен од стране 

овлаштеног лица, с обзиром на постојање уговора о 

заједничкој изградњи, 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 допунског рјешења који је 

доставила Скупштини општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 204. Закона о општем управном 

поступку. 

Против овог допунског 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 допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини  

општине Прњавор. 
 

Број: 01-013-194/13                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

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

по захтјеву Начелника општине Прњавор, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 

земљишно-књижним подацима, а на основу члана 

204. 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 05.07.2016. 

године,  д о н о с и 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор  бр. 36-475-

42/01 од 20.06.2001. године, тако да се иза текста: 

„на име посједника ЈКОДП „Парк“ Прњавор“, 

додаје текст који гласи: 

„(по старом премјеру: 

- к.ч. бр. 659/2 „Водовод“ њива у површини  

од 554 м2,  

- к.ч. бр. 659/9 „Дуга њива“ њива у површи- 

ни  од 569 м2,  

- к.ч. бр. 640/1 „Водовод“ њива у површини  

од 594 м2,  

- к.ч. бр. 641/8 „Водовод“ њива у површини  

од 596 м2,  

- к.ч. бр. 641/7 „Водовод“ њива у површини  

од 598 м2,  

- к.ч. бр. 641/1 „Водовод“ њива у површини  

од 600 м2, уписано у зк.ул. бр.733 к.о. Прњавор као 

државна својина са 1/1 дијела, право располагања 

КРО „Парк“ Прњавор са 1/1 дијела)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Начелник општине Прњавор је поднио 

захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор, којим је тражио да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-42/01 од 

20.06.2001. године допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

Републичка управа за геодетске и имовинско-
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правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор је провела поступак у току којег је 

утврђено да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-475-42/01 од 20.06.2001. године 

преузето неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 555/4, 

555/5, 555/6, 555/7, 555/8 и 555/9, уписано у ПЛ. бр. 

239 к.о. Прњавор, на име посједника ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор, ради привођења трајној намјени, те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ 

само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцелама новог премјера бр. 555/4, 

уписаној у ПЛ. бр. 3919 к.о. Прњавор на име 

посједника Бијелонић Миленка сина Драгољуба  

са 1/1 дијела, 555/5, уписаној у ПЛ. бр. 3830 к.о. 

Прњавор на име посједника Василић Милована 

сина Миле са 1/1 дијела, 555/6, уписаној у ПЛ. бр. 

4050 к.о. Прњавор на име посједника Стојановић 

Сњежане кћери Гостимира са 1/1 дијела, 555/7, 

уписаној у ПЛ. бр. 4047 к.о. Прњавор на име 

посједника Моравац Живојина сина Стојана са 1/1 

дијела, 555/8, уписаној у ПЛ. бр. 3538 к.о. Прњавор 

на име посједника Кузмановић Милене кћери Ратка 

са 1/1 дијела и 555/9, уписаној у ПЛ. бр. 3524 к.о. 

Прњавор на име посједника Божић Властимира 

сина Милутина са 1/1 дијела, по старом грунтовном 

премјеру одговарају парцеле означене као к.ч. бр. 

659/2 „Водовод“ њива у површини  од 554 м2, к.ч. 

бр. 659/2 „Дуга њива“ њива у површини  од 569 м2, 

к.ч. бр. 640/1 „Водовод“ њива у површини  од 594 

м2, к.ч. бр. 641/8 „Водовод“ њива у површини  од 

596 м2, к.ч. бр. 641/7 „Водовод“ њива у површини  

од 598 м2 и к.ч. бр. 641/1 „Водовод“ њива у 

површини  од 600 м2, уписане у зк.ул. бр.733 к.о. 

Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право 

располагања КРО „Парк“ Прњавор са 1/1 дијела. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање 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 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 204. Закона о општем управном 

поступку. 

Против овог допунског 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 допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 

 

Број: 01-475-42/01                       Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

349 
 

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 Информацију о стању у 

невладином сектору на подручју општине Прњавор, 

на 48. сједници одржанoj дана 05.07.2016. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању у невладином сектору 

на подручју општине Прњавор. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-135/16            Предсједник 

Датум: 05.07.2016. 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 

Прњавор, разматрајући Информацију о реализацији 

Програма развоја цивилне заштите у области 

заштите и спасавања општине Прњавор, на 48. 

сједници одржанoj дана 05.07.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о реализацији Програма развоја 

цивилне заштите у области заштите и спаса- 

вања општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-136/16                    Предсједник 

Датум: 05.07.2016. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

351 
 

На основу члана 142. став 7. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

за просторно уређење Општинске управе општине 

Прњавор, у т в р ђ у ј е  

 

ЛИСТУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

за учешће у раду Комисија за технички преглед 

објеката изграђених на подручју општине Прњавор 

 

I 

Утврђује се листа физичких лица која могу 

учествовати у раду Комисија за теххички преглед 

објеката на подручју општине Прњавор: 

 

а) АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО: 

1. Миладин БОЖУНОВИЋ, дипл.инж.арх.   

2. Сандра ЛЕКИЋ, дипл.инж.арх.  
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3. Зоран ЛЕКИЋ, дипл.инж.арх. 

4. Синиша НОВИЋ, дипл.инж.арх. 

5. Слободан КРШИЋ, дипл.инж.арх.  

6. Мирослав УСОРАЦ, дипл.инж.грађ.  

7. Младен ПРЕРАДОВИЋ, дипл.инж.грађ.  

8. Драгана Слијепчевић, дипл.инж.грађ.  

9. Љубиша ТОПИЋ, дипл.инж. грађ. 

10. Олег ХУМЕЊУК, дипл.инж.грађ. 

11. Љубиша ЂУРАШ, дипл.инж.грађ. 

12. Бранко МИЛИШИЋ, дипл.инж.грађ. 

13. Милан БИЈЕЛИЋ, дипл.инж.грађ.  

14. Предраг ЈАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.  

 

б) МАШИНСТВО: 

1. Зоран СТАНИЋ, дипл.инж.маш. 

2. Милорад СУБИЋ, дипл.инж.маш. 

3. Боре МИТРИЋ, дипл.инж.маш. 

 

в) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: 

1. Чедо ЈЕВТИЋ, дипл.инж.ел. 

2. Вујадин ИВАНОВИЋ, дипл.инж.ел. 

 

II 

Утврђује се листа правних лица која могу 

учествовати у раду Комисија за технички преглед 

објеката на подручју општине Прњавор: 

1. ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор (област 

хидроградње и високоградње) 

2. „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука 

(архитектонска фаза; конструктивна фаза; хидро- 

техничка фаза; фаза нискоградње; фаза саобраћајне 

сигнализације; дијела електро фазе - инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења; дијела 

електро фазе - инсталације слабе струје, телекому- 

никација и аутоматике; дијела машинске фазе – 

обалст термотехмике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације). 

 

III 

Ова листа је утврђена на основу пристиглих 

пријава након расписаног јавног конкурса у трајању 

од 30 (тридесет) дана, а који је објављен у дневном 

листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ дана 27.04.2016. 

године. 

                 

IV 

Листа физичких и правних лица за учешће у 

раду Комисија за технички преглед објеката 

изграђених на подручју општине Прњавор ступа на 

снагу даном утврђивања и важи 2 (двије) године од 

дана утврђивања, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Прњавор и на огласној табли 

Општинске управе Општине Прњавор. 

 

Број: 04-360-108/16              Начелник Одјељења,   

Датум: 04.07.2016. год.     Сњежана Дебељак, с.р. 
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___________________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон/факс 051/660-340. Излази у 

складу са потребама. Одговорни уредник Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-е.

 


