
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

13. април 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  11          Година 53. 
 

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 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 

12/16) и члана 190. и 228. став 1. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 
Прњавор, на сједници одржаној дана 12.04.2017. 
године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о начину и условима давања у закуп пословног 

простора у улици Вељка Миланковића 31А 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин и услови 

давања у закуп пословног простора у улици Вељка 

Миланковића 31А, укупне површине 56,19 m
2
. 

 

Члан 2. 

 Простор се даје у закуп на период од четири 

године. 

    

Члан 3. 

 (1) Минимална цијена закупнине пословног 

простора из ове одлуке износи 6,00 КМ по m
2 

површине. 

 (2) Пословни простор из члана 1. ове одлуке 

додијелиће се привредном друштву, предузетнику, 

јавној установи или физичком лицу, које понуди 

највећу цијену закупнине по m
2
 површине.  

 

Члан 4. 

 (1) Начелник општине ће расписати јавни 

оглас о поступку давања у закуп пословног простора 

из члана 1. ове одлуке, путем прибављања писмених 

понуда. 

 (2) Јавни оглас остаје отворен петнаест дана 

рачунајући од дана објављивања. 

 (3) Јавни оглас ће садржавати следеће 

елементе: број и датум јавног огласа, предмет огласа, 

начин давања у закуп пословног простора, површину 

пословног простора, минималан износ закупнине по 

квадрату на мјесечном нивоу, вријеме и начин 

увођења закупопримца у посјед, опште и посебне 

услове додјеле, критериј на основу којег ће бити 

изабран понуђач, вријеме и начин увида у докуме- 

нтацију предметног пословног простора, вријеме и 

начин обиласка предметног пословног простора, 

право учешћа на јавном огласу, рок до којег се 

примају писане понуде на јавни оглас, вријеме и 

мјесто отварања писаних понуда, начин полагања 

кауције, доказ о положеној кауцији у износу од 10% 

од минимално понуђене цијене закупнине (33,71 

КМ). 

 (4) Ако послије два узастопна прикупљања 

писмених понуда није издат у закуп пословни про- 

стор, зато што нису учествовала најмање два 

понуђача, или су они одустали од понуде, издавање у 

закуп се може извршити непосредном погодбом. 

 

Члан 5. 

 (1) Поступак давања у закуп пословног 

простора из члана 1. ове одлуке у својини општине 

спроводи Комисија за спровођење поступка за дава- 

ње у закуп пословног простора, коју именује наче- 

лник  општине. 

 (2) Након спроведеног поступка Комисија ће 

доставити извјештај начелнику општине о спроведе- 

ном поступку. 

 (3) На основу достављеног извјештаја наче- 

лник општине ће закључити уговор о закупу са 

најповољнијим понуђачем. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-64/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                       Жељко Симић, с.р. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 

2. Закона о здравственој заштити („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 197. Посло- 

вника Скупштине општине („Службени гласник 

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

не Прњавор, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора  Јавне здравствене установе  

Дом здравља Прњавор 
 

1. Стефањук др Марија, разрјешава се 

дужности директора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор, због истека мандата, са даном 

12.04.2017. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор.  
 

Број: 01-111-31/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

186 
 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор, број 14/14) и  члана 197. 

Пословника Скупштине општине („Службени 

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

општине Прњавор, на 7. сједници одржаној 12.04. 

2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 
 

1. Малић др Свјетлана из Прњавора, именује 

се за вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор, са даном 13.04.2017. 

године, до завршетка поступка јавне конкуренције за 

избор и именовање директора, а најдуже до 60 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор.  
 

Број: 01-111-32/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о си- 

стему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор, број 14/14) и члана 190. Посло- 

вника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Упра- 

вног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор, због истека мандата на који су именовани: 

1) Милован Вукајловић, 

2) Владо Живковић, 

3) Бранка Вукмановић, 

4) Босиљка Илић, 

5) Милица Новаковић,  

са  даном 12.04.2017. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01-111-33/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), чла- 

на 30. Статута општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор, број 14/14) и члана 190. 

Пословника Скупштине општине („Службени гла- 

сник општине Прњавор“ број 16/14), Скупштина 

општине Прњавор, на 7. сједници одржаној 12.04. 

2017. године, донијела је  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор, именују се: 

1) Милорад Врховац, 

2) Сандра Лекић, 

3) Веса Вуковић, 

4) Амела Мујанић, 

5) Младенко Марковић. 

2. Вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор именују се до окончања поступка јавне 

конкуренције, а најдуже на период до 60 дана. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

Број: 01-111-34/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу чланова 39. и 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) Скупштина општине Прњавор је на сје- 

дници одржаној 12.04.2017. године, донијела   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између директора у Јавној здравственој установи 

Дом здравља Прњавор 
 

1. Именује се Комисија за примопредају 

дужности између директора у Јавној здравственој 

установи Дом здравља Прњавор, на период од чети- 

ри године, са могућношћу поновног именовања, у 

сљедећем саставу: 

1) Александар Његомировић, службеник, пре- 

дсједник, 

2) Маријана Прерадовић, службеник, замје- 

ник предсједника, 

3) Паулина Јеврић, службеник, члан,    

4) Бранка Јовић Атић, службеник, замјеник 

члана, 

5) др Бјелетић Зоран, испред јавне установе, 

члан, 

6) Креховски др Гордана, испред јавне уста- 

нове, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења 

је да у складу са Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 

изврши примопредају дужности између директора у 

Јавној здравственој установи Дом здравља Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-35/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, разматрајући Информацију о стању кримина- 

литета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја 

на подручју општине Прњавор у 2016. години, на 7. 

сједници одржанoj дана 12.04.2017. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању криминалитета, јавног реда и 

мира и безбједности саобраћаја на подручју општине 

Прњавор у 2016. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-63/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, 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 нацрт Одлуке о утврђивању 

Урбанистичког плана „Прњавор“, на 7. сједници 

одржанoj дана 12.04.2017. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К   

1. Нацрт Одлуке о усвајању Урбанистичког 

плана „Прњавор“ суштински, формално и правно те- 

хнички је прихватљив за даљу скупштинску проце- 

дуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-65/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 198. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, разма- 

трајући нацрт Пословника о раду Скупштине општи- 

ни Прњавор, на 7. сједници одржанoj дана 12.04. 

2017. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К   

1. Нацрт Пословника о раду Скупштине 

општини Прњавор суштински, формално и правно 

технички је прихватљив за даљу скупштинску проце- 

дуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-66/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

193    

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду Ја- 
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вне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 

2016. годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-67/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

194 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 1. 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Програм рада Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2017. 

годину у, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада Јавне здравствене уста- 

нове Дом здравља Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-68/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

195 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду и 

финансијском пословању Јавне установе Центар за 

културу Прњавор за период од 01. jануара до 31. 

децембра 2016. године, на 7. сједници одржаној 

12.04.2017. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне 

установе Центар за културу Прњавор за период од 

01. jануара до 31. децембра 2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-69/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

196 
 

 На основу члана 19. став 1. тачка 1. 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући План и Програм 

рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 

2017. годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не даје сагла- 

сност на План и Програм рада Јавне установе Центар 

за културу Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-70/17                  Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

197 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 

2016. годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални 

рад Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-71/17                           Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

198 
 

На основу члана 19. став 1. тачка 1. 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. Посло- 
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вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Програм рада Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор за 2017. 

годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на Програм рада Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-72/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

199 
                                              

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 

2016. годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека 

Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-73/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

200 
                                              

На основу члана 19. став 1. тачка 1. 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући План рада Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор за 2017. 

годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не даје са- 

гласност на План рада Јавне установе Народна би- 

блиотека Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-74/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

201       
  

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду 

Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2016. 

годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о раду Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-75/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

202       
  

 На основу члана 19. став 1. тачка 1. 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор, разматрајући Програм рада 

Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. 

годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на Програм рада Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-76/17                 Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

203 
  

На основу члана 19. став 1. тачка 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. Посло- 

вника Скупштине општине Прњавор („Службени 



6                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 11                            13.04.2017. 
 

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

општине Прњавор, разматрајући Извјештај о раду 

Јавне установе Дјечији Вртић „Наша радост“ Прња- 

вор за радну 2015/2016. годину са финансијским 

показатељима за 2016. годину, на 7. сједници одржа- 

ној 12.04.2017. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду Јавне установе Дјечији Вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2015/2016. годину 

са финансијским показатељима за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-77/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

204 
                                                

На основу члана 48. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 198. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, разма- 

трајући Извјештај о раду Јавне установе Центар 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2016. 

годину, на 7. сједници одржаној 12.04.2017. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

 1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду Јавне установе Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2016. годину. 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-78/17                            Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

205                                                               
 

На основу члана 48. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 198. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, разма- 

трајући Извјештај о раду Јавне установе Гимназија 

Прњавор за 2016. годину, на 7. сједници одржаној 

12.04.2017. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор 

за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-79/17                             Предсједник 

Датум: 12.04.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 

206                                                              
 

 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14), начелник општине доноси 

сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. Именује се Ана Војводић за координатора 

МЕГ пројекта, испред Општинске управе општине 

Прњавор. 

2. Задатак координатора МЕГ пројекта име- 

нованог испред Општинске управе општине Прња- 

вор јесте сарадња са менаџментом пројекта, те реали- 

зација планираних активности у складу са одређеном 

временском динамиком. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења ставља 

се ван снаге рјешење број 01/1-014-220-1/15 од 10.08. 

2016. године. 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-118/17                          Начелник       

Датум: 04.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
                                                                        

207 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14), начелник општине доноси 

следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. Именује се Мишо Вујић, службеник у 

Општинској управи општине Прњавор, за координа- 

тора на Хитном пројекту опоравка од поплава, 

Уговор број БА-ФЕРП-ИДА-5529-ЛЦС-БЛ-ЦС-16-

040 и Главном пројекту на санацији оштећења обала 

ријеке Укрине у дужини од цца 5,5 км и ријеке 

Вијаке у дужини од цца 5,0 км у општини Прњавор, 

испред Општинске управе општине Прњавор. 

2. Задатак координатора именованог испред 

Општинске управе општине Прњавор јесте сарадња 

са Министарством пољопривреде, шумарства и водо- 

привреде Републике Српске/Јединицом за координа- 

цију пољопривредних пројеката АПЦУ и Институ- 

том за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, те 

реализација планираних активности. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-119/17                          Начелник       

Датум: 04.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
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број 97/16) и члана 41. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14) 

начелник општине доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор корисника бањско-

климатске рехабилитације ратних војних инвалида и 

чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске 

 

1. Именује се Комисија за избор корисника 

бањско-климатске рехабилитације ратних војних 

инвалида и чланова породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске при  

Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Општи- 

нске управе општине Прњавор у саставу: 

- Славица Петковић, предсједник, представник 

Општинске управе-Одјељења за борачко-инвали- 

дску заштиту, 

- Жељка Тамбур Ракић, замјеник предсједника и 

члан, представник Општинске управе - Одјељења 

за борачко-инвалидску заштиту, 

- Кнежевић Василије, члан, представник Општи- 

нске организације породица заробљених и погину- 

лих бораца и несталих цивила Прњавор, 

- Пејчић Недељко, члан, представник Удружења 

ратних војних инвалида општине Прњавор.  

- Крајишник Петар, члан, представник Борачке 

организације општине Прњавор. 

 

2. Задатак Комисије је да на основу објавље- 

ног Јавног позива за подношење захтјева ради упу- 

ћивања ратних војних инвалида и чланова породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Ре- 

публике Српске у бањско-климатске установе спро- 

веду поступак и изаберу кориснике бањске рехаби- 

литације из категорија ратних војних инвалида и чла- 

нова породица погинулих бораца са подручја  општи- 

не Прњавор. 

   

3. Комисија је дужна у свом раду у потпу- 

ности поштовати Пројекат бањске рехабилитације 

ратних војних инвалида и чланова породица поги- 

нулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републи- 

ке Српске који донесе Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите Републике Српске. 

 

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење број 01/1-014-36/15 од 05.02.2015. 

године. 

 

5. Комисија се именује на период од четири 

године. 

 

6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-127/17                             Начелник       

Датум: 10.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14), начелник општине доноси 

следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

1. Именује се Ана Војводић за координатора 

МЕГ пројекта, испред Општинске управе општине 

Прњавор. 

 

2. Именује се Зорица Сувајац за замјеника 

координатора МЕГ пројекта, испред Општинске упра- 

ве општине Прњавор. 

 

3. За чланове тима на МЕГ пројекту испред 

Општинске управе општине Прњавор именују се: 

- Александра Далшашо Лепир, члан, 

- Наташа Радуловић, члан, 

- Александар Његомировић, члан, 

- Љубиша Шикарац, члан, 

- Далибор Прерадовић, члан. 

 

4. Задатак координатора и замјеника координа- 

тора МЕГ пројекта јесте сарадња са менаџментом 

пројекта, те реализација планираних активности, у 

складу са одређеном временском динамиком. 

 

5. Задатак тима на МЕГ пројекту је координа- 

ција и имплементација пројектних активности у окви- 

ру Пројекта општинског околишног и економског 

управљања (МЕГ), који финансира Влада Швајца- 

рске, а реализује Развојни програм Уједињених наци- 

ја у БиХ (УНДП). 

 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

7. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се 

ван снаге рјешење број 01/1-014-118/17 од 04.04. 

2017. године. 

 

8. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-118-1/17                        Начелник       

Датум: 12.04.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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