
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

13. септембар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  23        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 

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 општи- 

не Прњавор на 49. сједници одржаној дана 

12.09.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Васиљев Маријом, кћерком 

Владимира из Прњавора и Атић рођ. Васиљев 

Анкицом, кћерком Владимира из Прњавора 

  

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје 

сагласност за закључивање уговора о куповини 

земљишта означеног као к.ч.број 1064/20 „Гложић“, 

њива 4. класе у површини од 319 m
2
, уписана у ПЛ 

број 1132 к.о. Прњавор (нови премјер), што по 

старом премјеру одговара к.ч.број 230/79 „Гложић“, 

њива, у површини од 319 m
2
, супосјед и 

сувласништво Васиљев Марије, кћери Владимира 

из Прњавора и Атић рођ. Васиљев Анкице, кћери 

Владимира из Прњавора са по 1/2 дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке је 

намијењено за изградњу улице Стевана Мокрањца 

у Прњавору. 

 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити 

накнаду за купљено земљиште из члана 1. ове 

одлуке у износу од 12.760,00 КМ, чија вриједност је 

утврђена на основу налаза и мишљења вјештака 

грађевинско - архитектонске струке Божуновић 

Миладина број 20-09/16 од 01.09.2016. године, и то 

Васиљев Марији, кћери Владимира из Прњавора и 

Атић рођ. Васиљев Анкици, кћери Владимира из 

Прњавора у износу од по 6.380,00 КМ.  

       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. oве одлуке са Васиљев Маријом, кћерком 

Владимира из Прњавора и Атић рођ. Васиљев 

Анкицом, кћерком Владимира из Прњавора, након 

прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 

штва Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 

 

Број: 01-022-140/16                      Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 49. сједници одржаној дана 

12.09.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Данојевић рођ. Винчић 

Сњежаном, кћерком Илије из Прњавора, Новаковић 

рођ. Винчић Вером, кћерком Илије из Доње Илове, 

општина Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војном, 

кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петром, кћерком Душана из 

Доње Илове, општина Прњавор 

 

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност за закључивање уговора о куповини земљи- 

шта означеног као к.ч.број 525/2 „Кућиште“, њива 

5. класе у површини од 892 m
2
 и к.ч.број 525/3 

„Кућиште“, њива 5. класе у површини од 614 m
2
 

уписано у ПЛ број 253 к.о. Доња Илова (нови 

премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.број 

494/3 „Кућиште“, њива, у површини од 892 m
2
 и 

к.ч.број 494/4 „Кућиште“, њива, у површини од 614 

m
2
, супосјед и сувласништво Данојевић рођ. Винчић
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Сњежане, кћери Илије из Прњавора, Новаковић 

рођ. Винчић Вере, кћери Илије из Доње Илове, 

општина Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војне, 

кћери Илије из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петре, кћери Душана из Доње 

Илове, општина Прњавор са по 1/4 дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке служи 

за изградњу дијела локалног пута Доња Илова – 

Тромеђа са мостом. 
 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити накна- 

ду за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 

износу од 15.060,00 КМ, и то Данојевић рођ. Ви- 

нчић Сњежани, кћери Илије из Прњавора, Новако- 

вић рођ. Винчић Вери, кћери Илије из Доње Илове, 

општина Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војни, 

кћери Илије из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петри, кћери Душана из Доње 

Илове, општина Прњавор у износу од по 3.765,00 

КМ.  
       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. oве одлуке са Данојевић рођ. Винчић Сње- 

жаном, кћерком Илије из Прњавора, Новаковић 

рођ. Винчић Вером, кћером Илије из Доње Илове, 

општина Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војном, 

кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петром, кћерком Душана из 

Доње Илове, општина Прњавор, након прибавље- 

ног позитивног мишљења Правобранилаштва Репу- 

блике Српске. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-141/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Службени гласник 

Републике Српске», број 40/13,106/15 и 3/16), 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 49. 

сједници одржаној дана 12.09.2016. године, дони- 

јела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради плана парцелације 

„Занатски центар“ Горњи Штрпци 

 

Члан 1. 

(1) Приступа се изради плана парцелације 

„Занатски центар“ Горњи Штрпци. 

(2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је 7785м2.  

(3) План се доноси на плански период од 10 

година. 

(4) План ће бити израђен у складу са 

Правилником о начину израде, садржају и форми- 

рању докумената просторног уређења („Службени 

гласник Републике Српске“, број 69/13). 

 

Члан 2. 
Обухват Плана чини земљиште означено 

као к.ч. број  137, 138/1, 138/4 К.о. Горњи Штрпци.  

 

Члан 3. 

(1)  Носилац припреме Плана је Одјељење 

за просторно уређење. 

            (2) Носилац припреме Плана ће као улазне 

параметре обезбједити и учинити доступном носи- 

оцу израде плана сву постојећу документацију у 

складу са чланом 42.  став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу, неопходну за израду плана.                                                                               

 

Члан 4. 

(1) Рок за израду Плана је 30 дана од дана 

закључења уговора којим ће се дефинисати међусо- 

бна права и обавезе носиоца припреме и носиоца 

израде плана. 

(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана.                

        (3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће носи- 

лац припреме и начелник општине. 

 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбједиће се из 

буџета општине Прњавор. 

 

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор». 

 

Број: 01-022-142/16                        Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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, 106/15 и 3/16), 

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 49. 

сједници одржаној дана 12.09.2016. године, дони- 

јела је 

 

О Д Л У К У 

о  утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог 

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

(1) Скупштина општине Прњавор утврђује 

Нацрт измјене дијела Регулационог плана  „Исток 

2, исток 3 и југ 1“ (измјена и допуна II) (у даљем 

тексту: Нацрт Плана) и упућује на јавни увид у 

трајању од 30. дана.  

(2) Нацрт Плана, израђен од стране „Пла- 

нинг“ д.о.о. Прњавор (у даљем тексту: носилац изра- 

де), од августа 2016. године, је прилог и саставни 

дио ове одлуке.  

 

Члан 2. 

 (1) Утврђени Нацрт Плана садржи текстуа- 

лни и графички дио. 

(2) ТЕКСТУАЛНИ ДИО: 

A. УВОДНИ ДИО 

I  Подаци о планирању 

 1. Подаци из планске документације вишег 

реда 

 2. Програмски елементи за израду Регулаци- 

оног плана 

 3. Законска обавеза доношења регулацио- 

ног плана 

 4. Постојећи регулациони план 

 5. Обавезност доношења регулационог 

плана 

 6. Одлука о измјени регулационог плана 

 7. Плански период  

 8. Просторна цјелина  

 9. Носилац припреме и носилац израде плана 

 10. Претходне активности 

 11. Јавни увид, стручна расправа и прије- 

длог Плана 

 12. Преглед информационо-документаци- 

оне основе  за израду плана 

  

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

I  Просторна цјелина  

 1. Територија просторне цјелине и стано- 

вништво 

 2. Положај, улога и мјесто просторне цјели- 

не у урбаном подручју 

 3. Организација просторне цјелине и осно- 

вне физичке структуре 

II    Природни услови и ресурси  

III   Становање 

IV   Саобраћај и инфраструктура 

V    Привредне дјелатности и пословање 

VI  Јавне службе и друге друштвене дјела- 

тности 

VII   Клима 

VIII Животна средина 

IX  Биланси кориштења површина, ресуса и 

објеката 

X Оцјена стања организације уређења и 

кориштења простора 

 

В.  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕ- 

ВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА 

ПРОСТОРА  

I   Становништво и становање 

  II  Привредне дјелатности и пословање 

  III Јавне службе и друге друштвене дјела- 

тности 

  IV Саобраћај и инфраструктура 

V  Животна средина 

VI Биланс потреба и могућности 

              1. Грађевинско земљиште 

2. Стамбени и радни простори 

3. Саобраћај 

4. Хидротехничка инфраструктура  

5. Електроенергетика и телекомуникације 

6. Зелене површине 

 

Г.  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

 I    Организација простора 

 1. Основна намјена површина и просторна 

организација 

   1.1. План просторне организације 

 2. Зоне намјењене индивидуалном стано- 

вању 

   3. Зона колективног становања 

   4. Спортско-рекреативна зона 

 5. Зоне урбаног зеленила - Систем зелених 

површина 

   6. Саобраћајне површине 

               II    Становање 

III   Привредне дјелатности и пословање 

IV   Јавно зеленило    

V    Зашита од ратних дејстава  и  

елементарних непогода 

VI   Iнфраструктура 

  VII  Општи  урбанистичко-технички услови 

  VIII Саобраћај   

  IX   Животна средина 

   X   Биланс површина и урбанистички пока- 

затељи    

 

Д.  ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВО- 

ЂЕЊЕ ПЛАНА 

I.   Смјернице за даље планирање 

II.  Општи урбанистичко-технички услови 

III. Смјернице за интерпретацију и примје- 

ну плана 

IV. Статус затечених грађевина 

V.  Остале одредбе и смјернице 

 

(3) ГРАФИЧКИ ДИО 

1.  Геодетска подлога    Р =1:1000 

2.  Постојећа намјена и спратност објеката

      Р =1:1000 

3. Валоризација грађевинског фонда  

                                                   Р =1:1000 

4. Бонитет постојећих објеката   Р =1:1000 

5. Инжињерско геолошка карта Р =1:1000 

6. План намјене површина          Р =1:1000 

7. План просторне организације Р =1:1000 

8. План саобраћаја и нивелације  Р =1:1000 

9. План инфраструктуре-електроенергети- 

ка и телекомуникације   Р =1:1000 

10. План инфраструктуре-хидротехника 

      Р =1:1000 

11. План инфраструктуре-синтезна карта 

      Р =1:1000 
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12. План грађевинских и регулационих 

линија                     Р =1:1000 

13. План парцелације-координате ломних 

тачака границе парцеле                       Р =1:1000                     

13а. План парцелације-површине грађеви- 

нских парцела                              Р =1:1000 
 

Члан 3. 

 Утврђени Нацрт Плана биће изложен на 

јавни увид у просторијама Одјељења за просторно 

уређење општине Прњавор (у даљем тексту: носи- 

лац припреме) у трајању од 30 дана. 
 

Члан 4. 

 Носилац припреме обавијестиће јавност о 

мјесту, времену и начину излагања утврђеног На- 

црта 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, 106/15 и 3/16). 
 

Члан 5. 

Оглас из предходног члана садржаће мје- 

сто, 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 нуме- 

рисаним 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: 01-022-143/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 12.09.2016. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о додјели пословних простора и 

објеката на привремено коришћење 

 

Члан 1. 

У Одлуци о додјели пословних простора и 

објеката на привремено коришћење („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 13/14) у члану 1, 

став (1), алинеја пет мијења се и гласи: „Пословни 

простор укупне површине 90,51 m
2 
додјељује се ЈУ 

„Центар за културу“ Прњавор“. 

 

Члан 2. 

Остали дио наведене Одлуке остаје непро- 

мијењен. 

       

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-144/16                         Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 5. став 1. 

Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насе- 

ља, улица, тргова и паркова и означавању зграда 

бројевима („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 28/14), Скупштина општине Прњавор је на 

сједници одржаној дана 12.09.2016. године донијела 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању назива улица 

 

Члан 1. 

Улици која пролази кроз к.о. Околица и к.о. 

Мравица, на парцелама означеним као к.ч. 410 и 

к.ч. 936, која представља границу између к.о. 

Околица и к.о. Мравица, а једним дијелом пролази 

кроз к.о. Околица, у дужини од око 2100 m, 

утврђује се назив Улица Драгана Радоњића. 

 

Члан 2. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. 

Околица, на парцелама означеним као к.ч. 930/3 и 

933, у дужини од око1500 m, утврђује се назив 

Улица Зорана Сувајца. 

 

Члан 3. 

Улици у насељеном мјесту Ратковац, к.о.
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Ратковац, на парцели означеној као к.ч. 490/1, која 

почиње од Магистралног пута у Ратковцу, у ду- 

жини од око 800 m, утврђује се назив Улица Јосипа 

Ступјака. 
 

Члан 4. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. 

Околица, на парцели означеној као к.ч. 537, утвр- 

ђује се назив Улица Љубомирa Живковића. 
 

Члан 5. 

Саставни дио ове одлуке су графички при- 

лози. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-145/16                        Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насе- 

ља, улица, тргова и паркова и означавању зграда 

бројевима („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 28/14), Скупштина општине Прњавор је на 

сједници одржаној дана 12.09.2016. године донијела 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању назива улица 
 

Члан 1. 

Пут у насељеном мјесту Лужани, к.о. Ву- 

чијак, на дијелу парцеле означене као к.ч. 127 и дио 

к.ч. 861/3, дионица Лужани – Сегићи, у дужини од 

око 600 m, утврђује се назив Пут Зорана Сегића. 
 

Члан 2. 

Пут у насељеном мјесту Доњи Палачковци, 

к.о. Доњи Палачковци, на парцели означеној као 

к.ч. 1423/1, дионица Поповићи – Ђураши, у дужини 

од око 1100 m, утврђује се назив Пут Славише 

Миланковића. 
 

Члан 3. 

Улица у насељеном мјесту Горњи Смрти- 

ћи, к.о. Горњи Смртићи, на парцели означеној као 

к.ч. 2566/1, дионица од пута Бакула – Тромеђа до 

Клепала, у дужини од око 1800 m, утврђује се назив 

Улица Жељка Стојчића. 
 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке су графички 

прилози. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-149/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 

18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16 ) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор, на 49. 

сједници одржаној 12.09.2016. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора Јавне установе  

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца, 

разрјешава се дужности в.д. директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 

због окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 
 

Рјешењем Скупштине општине Прњавор 

број 01-111-5/16 од 25.04.2016. године, („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 12/16) именована 

је Слободанка Васић за в.д. директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

С обзиром да је проведен поступак по 

расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање 

директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор, број 01-022-127-1/16 од 

18.07.2016. године, Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу је Извјештај о 

спроведеном поступку доставила Скупштини 

општине Прњавор, путем Комисије за избор и 

именовање Скупштине општине, ради коначног 

именовања, чиме су се стекли услови за разрјешење 

в.д. директора Јавне установе „Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор. 

 На основу напријед наведеног, а у складу 

са чланом 85. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној 12.09.2016. године утврдила 

Приједлог рјешења о разрјешењу Слободанке Васић 

в.д. директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор, због завршетка поступка јавне 

конкуренције и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву.  

Скупштина општине Прњавор је на 49. сје- 

дници одржаној 12.09.2016. године донијела Рјеше- 

ње као у диспозитиву. 
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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: 01-111-7/16                           Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

410 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гла- 

сник 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 65. став 2. Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 119/08 и 1/12), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор и именовање директора у 

Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор и расписивању јавног конкурса („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број 17/16), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 49. сједници одржа- 

ној 12.09.2016. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању директора Јавне  установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. За директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, на период од четири 

године именује се Слободанка Васић, из Доњих 

Штрбаца. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 На основу Oдлуке о утврђивању критери- 

јума за избор и именовање директора у Јавној 

установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и 

расписивању јавног конкурса, број 01-022-127/16 од 

05.07.2016. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 17/16), Скупштина општине је 

расписала Јавни конкурс за избор и именовање 

директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор Прњавор, број 01-022-127-1/16 од 

18.07.2016. године.  

Јавни конкурс објављен је у дневном листу 

„Вечерње новости“ дана 21.07.2016. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

63/16 од 29.07.2016. године.   

 Пријаву на расписани Јавни конкуру доста- 

вио је само један кандидата и то: Слободанка Всић. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за спровођење поступка по Јавном конку- 

рсу за избор и именовање директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, именована 

рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 01-

111-6/16 од 05.07.2016. године („Службени гласник 

општине Прњавор, број 17/16), у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

Извјештај о проведеном поступку, Коми- 

сија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, је 

доставила Скупштини општине путем Комисије за 

избор и именовање Скупштине општине, на разма- 

трање и коначно одлучивање. 

На основу напријед наведеног и Извјештаја 

о спроведеном поступку, Комисија за избор и 

именовање је на сједници одржаној 12.09.2016. 

године, а на основу члана 85. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), утврдила Приједлог рјешења 

о именовању Слободанке Васић, професор за 

физичку културу, за директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, и предло- 

жила Скупштини општине доношење Рјешења као 

у диспозитиву.   

Скупштина општине Прњавор на 49. 

сједници одржаној 12.09.2016. године, донијела је 

Рјешење као у диспозитиву. 

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: 01-111-8/16                            Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

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

по захтјеву Шајиновић Слободанке кћери 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 

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 

12.09.2016. године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-

40/02 од 27.06.2002. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Прњавор,“ додаје текст који гласи: 

„а што се по старом грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 275/47 „Гложић“ њива у 

површини од 385 m
2
 уписана у зк. ул. број 1445 

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

дијела, право коришћења Општина Прњавор са 

1/1 дијела и к.ч. бр. 278/62 „Гложић“ њива у
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површини од 153 m
2
 уписана у зк. ул. број 1174 

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

дијела, право коришћења Скупштина општине 

Прњавор са 1/1 дијела,“ 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 

јењено. 
 

Образложење 

Шајиновић Слободанка кћи Рајка из Прња- 

вора поднијела је 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-

40/02 од 27.06.2002. године, допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку 

земљишта, како би могло бити проведено у земљи- 

шним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву 

Подручна јединица Прњавор је провела поступак у 

току којег је утврђено да је рјешењем Скупштине 

општине Прњавор број 36-475-40/02 од 27.06.2002. 

године Шајиновић Слободанки кћери Рајка из 

Прњавора додијељено без накнаде неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као к.ч. бр. 1035/76 „Гложић“ њива у 

површини од 385 m
2
 и к.ч. бр. 1035/81 „Гложић“ 

њива у површини од 153 m
2
, уписано у ПЛ бр. 225 

к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3485 к.о. Пр- 

њавор), те да у рјешењу нису наведени земљишно-

књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног Списка земљишта утврђе- 

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

бр. 1035/76 „Гложић“ њива у површини од 385 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у 

ПЛ бр. 3485 к.о. Прњавор), на име посједника 

Шајиновић Слободанке кћери Рајка из Прњавора са 

1/1 дијела, одговара парцела старог грунтовног 

премјера означена као к.ч. бр. 275/47 „Гложић“ 

њива у површини од 385 m
2
 уписана у зк. ул. број 

1445 к.о. Прњавор, као државна својина са 1/1 

дијела, право коришћења Општине Прњавор са 1/1 

дијела и к.ч. бр. 1035/81 „Гложић“ њива у повр- 

шини од 153 m
2
, уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор 

(сада уписано у ПЛ бр. 3485 к.о. Прњавор), на име 

посједника Шајиновић Слободанке кћери Рајка из 

Прњавора са 1/1 дијела, одговара парцели старог 

грунтовног премјера означеној као к.ч. бр. 278/62 

„Гложић“ њива у површини од 153 m
2
 уписана у зк. 

ул. број 1174 к.о. Прњавор, као државна својина са 

1/1 дијела, право коришћења Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела.  

Увидом у ПЛ бр. 3485 к.о. Прњавор и Ста- 

вку промјена број 203/2002 утврђено је да је 

Шајиновић Слободанка уписана као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 1035/76 „Гло- 

жић“ њива у површини од 385 m
2
 и к.ч. бр. 1035/81 

„Гложић“ њива у површини од 153 m
2
, на основу 

Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

40/02 од 27.06.2002. године. 

Увидом у зк.ул. бр. 1445 к.о. Прњавор 

утврђено је да је на некретнинама означеним као 

к.ч. бр. 275/47 „Гложић“ њива у површини од 385 

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

коришћења Општине Прњавор са 1/1 дијела, а 

увидом у зк.ул. бр. 1174 к.о. Прњавор утврђено је 

да је на некретнинама означеним као к.ч. бр. 278/62 

„Гложић“ њива у површини од 153 m
2
 укњижена 

државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Скупштине општине 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: 01-014-205/16                        Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

412 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Пејић Младена сина Цвијтина 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 12.09.2016. 

године,  доноси 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-

140/01 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 старом 

грунтовном премјеру односи на к.ч. бр. 294/19 

„Кућиште“ њива у површини од 535 m
2
 

уписана у зк. ул. број 728 к.о. Прњавор, као
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државна својина са 1/1 дијела, право кори- 

шћења Скупштина општине Прњавор.“ 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 

јењено. 
 

Образложење 

Пејић Младен син Цвијтина 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. 36-475-140/01 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 Репу- 

бличка 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-

475-140/01 од 31.08.2001. године Пејић Младену 

сину Цвјтина из Прњавора додијељено непосре- 

дном погодбом неизграђено градско грађевинско 

земљиште у државној својини означено као к.ч. бр. 

1643/17 „Кућиште“ њива у површини од 535 m
2
, 

уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у 

ПЛ бр. 3486 к.о. Прњавор), 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. 

1643/17 „Кућиште“ њива у површини од 535 m
2
, 

уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у 

ПЛ бр. 3486 к.о. Прњавор), на име посједника Пејић 

Младена сина Цвијетина из Прњавора, одговара 

парцелама старог грунтовног премјера означеним 

као к.ч. бр. 294/19 „Кућиште“ њива у површини од 

535 m
2
 уписана у зк. ул. број 728 к.о. Прњавор, као 

државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 

Скупштина општине Прњавор. Увидом у ПЛ бр. 

3486 к.о. Прњавор утврђено је да је Пејић Младен 

уписан као посједник на некретнинама означеним 

као к.ч. бр. 1643/17 „Кућиште“ њива у површини од 

535 m
2
 на основу Рјешења Скупштине општине 

Прњавор број 36-475-140/01 од 31.08.2001. године. 

Увидом у зк.ул. бр. 728 к.о. Прњавор утвр- 

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

294/19 „Кућиште“ њива у површини од 535 m
2
 

укњижена државна својина са 1/1 дијела, право 

коришћења Скупштина општине 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 ста-  

ње, 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: 01-014-194/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

413 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Пргоњић Боре сина Новака из 

Прњавора, 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 одржа- 

ној дана 12.09.2016. године,  д о н о с и 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор бр. 01-475.5-

43/07 од 03.05.2007. године, тако да се иза заграде 

додаје текст који гласи: 

„- к.ч. бр. 1632/26 „Грабовац“ њива у 

површини од 262 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор (стари бр. 273/62 „Грабовац“ њива у 

површини  од 262 м2, уписаном у зк.ул. бр. 537 к.о. 

Прњавор)“. 

Поред тога, мијења се тачка 2. диспозитива 

тог рјешења тако да се умјесто: „1.172,50 КМ“ 

уписује: „2.089,50 КМ“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје не- 

промијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Пргоњић Боро син Новака из Прњавора, 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. 01-475.5-43/07 од 

03.05.2007. године, приликом чијег писања је 

направљена грешка тако што нису обуваћене све 

парцеле које улазе у састав његове грађевинске 

парцеле, допуни тако што ће се утврдити право 

власништва у његову корист са 1/1 дијела и на 

земљишту означеном као к.ч. бр. 1632/26, уписаном  
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у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (стари бр. 273/62, уписа- 

ном у зк.ул. бр. 537 к.о. Прњавор), а које, такође, 

улази у састав његове грађевинске парцеле што је 

видљиво из идентификације парцеле са изводом из 

просторно-планске документације бр. 04-363-60/16 

од 24.06.2016. године, издате од Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 01-

475.5-43/07 од 03.05.2007. године утврђено право 

власништва на градском грађевинском земљишту 

означеном као к.ч. бр. 1632/9 „Грабовац“ њива у 

површини од 335 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор (стари бр. 273/44 „Грабовац“ њива у 

површини од 335 м2, уписаном у зк.ул. бр. 537 к.о. 

Прњавор) у корист Пргоњић Боре сина Новака из 

Прњавора, уз обавезу плаћања новчане накнаде у 

износу од 1.172,50 КМ са грејс периодом од 4 

године. 

Међутим, из идентификације парцеле са 

изводом из просторно-планске документације бр. 

04-363-60/16 од 24.06.2016. године, издате од Одје- 

љења за просторно уређење, општине Прњавор је 

утврђено да парцеле бр. 1631/6 и 1632/9 к.о. 

Прњавор са дијелом парцела бр. 1632/26, 1035/107 

и 1035/110 к.о. Прњавор  чине грађевинску парцелу 

намијењену за изградњу индивидуалног стамбеног 

објекта, а намјена је утврђена Регулационим 

планом „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 2/99), што значи да 

у рјешењу нису наведене све парцеле које улазе у 

састав грађевинске парцеле на којој је утврђено 

право власништва у корист Пргоњић Боре сина 

Новака из Прњавора. 

Земљиште означено као к.ч. бр. 1632/26 

„Грабовац“ њива у површини од 262 м2 је уписано 

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

општине Прњавор са 1/1 дијела (стари бр. 273/62 

„Грабовац“ њива у површини  од 262 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 537 к.о. Прњавор као државна својина са 

1/1 дијела, орган управљања СО-е Прњавор, право 

кориштења Земљорадничке задруге „Околица“ Пр- 

њавор са 1/1 дијела). 

Рјешење није допуњено парцелама бр. 

1631/6 и 1035/110 к.о. Прњавор због тога што су те 

парцеле у посједу физичких лица Шабић Сабита 

сина Сакиба из Прњавора, односно Малешевић 

Зорана сина Милана из Прњавора, па не могу да 

буду предмет утврђивања права власништва прије 

рјешавања имовинско-правних односа 

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: 01-014-221/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

414 
 

На основу члана 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу-  

блике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 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 Извје- 

штај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за радну 2015/2016. годину, на 49. 

сједници одржаној 12.09.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о раду Јавне установе Дјечији вртић „На- 

ша радост“ Прњавор за радну 2015/2016. годи- 

ну. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-146/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

415 
 

На основу члана 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 

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 

годишњи годишњи Програм рада Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 

2016/2017. годину, на 49. сједници одржаној 

12.09.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагласност 

на годишњи Програм рада Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 

2016/2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-147/16                       Предсједник 

Датум: 12.09.2016. 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 Пр- 

њавор, разматрајући Информацију о вршењу инспе- 

кцијског надзора на подручју општине Прњавор за 

период 01.01.-30.06.2016. године, на 49. сједници 

одржанoj дана 12.09.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о вршењу инспекцијског надзора на 

подручју општине Прњавор за период 01.01.-

30.06.2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-148/16                        Предсједник 

Датум: 12.09.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

417 
 

На основу чланoва 43. и 72. 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) 

и члана 8. Правилника о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца(„Службени гласник општине 

Прњавор“ број 3/13 и 3/15) начелник општине 

доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за једнократне новчане 

помоћи 

 

1. Именује се Комисија за једнократне новчане 

помоћи  при  Одјељењу за борачко-инвалидску 

заштиту Општинске управе општине Прњавор 

у саставу: 

- Жељка Тамбур Ракић, предсједник, предста- 

вник Општинске управе - Одјељења за борачко 

-инвалидску заштиту, 

- Славица Петковић, замјеник предсједника и 

члан, представник Општинске управе - Одјеље- 

ња за борачко-инвалидску заштиту, 

- Велибор Тривичевић, члан, представник Бора- 

чке организације општине Прњавор, 

- Бранка Аулић, члан, представник Органи- 

зације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила општине Прњавор, 

- Тешић Невенко, члан, представник Удружења 

ратних војних инвалида Прњавор. 

2. Задатак Комисије је разматрање захтјева и 

сачињавање приједлога за додјелу једнократне 

новчане помоћи, те просљеђивање приједлога 

начелнику општине на коначно одлучивање.  

3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи рјешење број 01/1-014-164/16 од 06.07. 

2016. године. 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 7. Правилника о условима и 

поступку одобравања и исплате једнократне новча- 

не помоћи борцима, ратним војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 3/13 и 3/15) прописано је 

да по захтјевима за додјелу једнократне новчане 

помоћи начелник општине одлучује на приједлог 

Комисије за једнократну новчану помоћ у зави- 

сности од расположивих средстава у буџету за те 

намјене. Чланом 8. наведеног Правилника пропи- 

сано је да се Комисија за једнократну новчану 

помоћ састоји од пет чланова од којих су два 

представници Општинске управе општине Прња- 

вор, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, а 

три представници удружења грађана из реда 

борачких категорија.  

 На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.   

     
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења може се уложити приговор начелнику 

општине у року од 8 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

Број: 01/1-014-215/16                  Начелник,   

Датум: 07.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

418 
 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у вези са чланом 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07,  109/12 и 44/16), а разматрајући 

захтјев Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, за давање сагласности на Статут Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 

начелник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор број 262/16 

од 20.07.2016. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  

 
Број: 01/1-014-204/16                   Начелник,   

Датум: 24.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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