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На основу члана 43. став 3. Закона о  здра- 

вственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17), члана 190. и члана 

228. Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 16/14) 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

дана 07.07.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о организовању Јавне  здравствене установе Дом 

здравља Прњавор 

 

Члан 1. 

 Скупштина општине Прњавор (у даљем те- 

ксту: оснивач) оснивач је Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор, која за подручје Општине 

Прњавор обавља здравствену дјелатност примарног 

нивоа, по моделу породичне медицине. 

 

Члан 2. 

(1) Назив здравствене установе из члана 1. 

ове одлуке је: Јавна здравствена установа Дом здра- 

вља Прњавор (у даљем тексту: Дом здравља). 

(2) Скраћени назив установе је: ЈЗУ Дом 

здравља Прњавор. 

(3) Сједиште Дома здравља је у Прњавору, 

улица Лазе Лазаревића, број 5. 

 

Члан 3. 

 Дом здравља има својство правног лица, које 

стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 4. 

(1) Дом здравља у складу са Законом о 

здравственој заштити („Службени гласник Републи- 

ке Српске“ број 106/09 и 44/15) професионално 

обавља послове здравствене заштите примарног ни-  

воа, по моделу породичне медицине. 

(2) Дјелатности Дома здравља су: 

32.50 - Производња медицинских и стомато- 

лошких инструмената и прибора, 

 - производња вјештачких зуба, мостова итд, 

израђених у зуботехничким лабораторијама; 

 49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н, 

 - превоз болесника превозним средствима 

без опреме за спашавање живота и медицинског 

особља; 

 81.29 - Остале дјелатности чишћења 

 - дјелатности дезинфекције и заштите од 

штеточина; 

 85.60 - Помоћне услужне дјелатности у обра- 

зовању 

 - пружање услуга које помажу образовне 

процесе или системе, 

 - дјелатности провјере напредовања у обра- 

зовању; 

 86.21 - Дјелатности опште медицинске пра- 

ксе; 

 86.22 - Дјелатности специјалистичке медици- 

нске праксе; 

 86.23 - Дјелатности стоматолошке праксе; 

 86.90 – Остале дјелатности здравствене за- 

штите (изузев за дјелатности банака крви, сперме и 

трансплатацијских органа). 

 (3) Дом здравља може без уписа у судски 

регистар за своје потребе да обавља и друге дје- 

латности које служе дјелатности уписаној у судски 

регистар, које се уобичајено обављају уз те дјела- 

тности, у мањем обиму или повремено, као и дјела- 

тности дефинисане подзаконским актима министа- 

рства здравља и уговорима са ФЗО РС. 

 

Члан 5. 

(1) Дом здравља је правни сљедбеник Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, 

основане одлуком Скупштине општине Прњавор 

број 01-012-72/94 од 21.10.1994. године, чији је 

основни капитал за оснивање и почетак рада утврђен 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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наведеном одлуком, а чију процјену је извршио овла- 

шћени судски вјештак економско-финансијске струке. 

(2) Новчани оснивачки улог оснивача износи 

2.000,00 КМ, који је оснивач уплатио у цјелости. 

(3) Финансијска средства за рад Дом здра- 

вља стиче од: 

1) Фонда здравственог осигурања, по основу 

извршавања уговорених здравствених услуга, 

2) корисника здравствене заштите, 

3) буџета оснивача, 

4) помоћних услужних дјелатности у обра- 

зовању и научно – истраживачких и сличних дјела- 

тности, 

5) донација и поклона и 

6) других законом дозвољених извора. 

 

Члан 6. 

 Осим обавезе оснивача према Дому здравља 

које произилазе из члан 9. Закона о здравственој 

заштити, у циљу обављања дјелатности због које је 

Дом здравља основан, оснивач према Дому здравља 

има сљедећа права и обавезе: 

1) врши благовремено именовање и разрје- 

шење органа Дома здравља, 

2) даје сагласност на годишњи програм рада 

и финансијски план Дома здравља, 

3) даје сагласност на Статут Дома здравља, 

4) даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Дому здравља, 

5) разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун Дома здравља, 

6) обезбјеђује средства за остваривање здра- 

вствене заштите из члана 9. став 1. Закона о здра- 

вственој заштити, 

7) преко надлежног органа управе врши на- 

дзор над законитошћу рада Дома здравља Прњавор, 

8) оснива Одбор за здравље из члана 9. За- 

кона о здравственој заштити, 

9) обавља друге послове које произилазе из 

закона. 

 

Члан 7. 

(1) У правном промету са трећим лицима 

Дом здравља иступа у своје име и за свој рачун, 

самостално и без ограничења, а за обавезе створене у 

правном промету са трећим лицима одговара својом 

цјелокупном имовином – потпуна одговорност. 

(2) За обавезе Дома здравља створене у пра- 

вном промету са трећим лицима, оснивач не одго- 

вара, а сноси ризик у пословању до висине свога 

оснивачког улога у Дому здравља. 

(3) Дом здравља се обавезује да ће послове 

из своје дјелатности обављати благовремено и ква- 

литетно, у складу са законом и закљученим угово- 

рима и на начин који ће задовољити потребе и 

интересе грађана Општине Прњавор за здравствeном 

заштитом. 

(4) Без сагласности оснивача Дом здравља 

не може обављати друге послове из  

дјелатности које нису утврђене овом одлуком. 
 

Члан 8. 

 У остваривању својих међусобних права и  

обавеза оснивач Дома здравља и Дом здравља имају 

обавезу да своје активности и рад заснивају у оквиру 

правила утврђених Законом о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 

и 44/15), Законом о систему јавних служби („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 

и 44/16) и другим законским и подзаконским пропи- 

сима и у складу са овом одлуком. 

  

Члан 9. 

 (1) Органи Дома здравља су директор и 

управни одбор. 

(2) Директора Дома здравља именује осни- 

вач уз претходно проведену процедуру конкурса и уз 

сагласност министра надлежног за послове здравља. 

(3) Директор се именује на период од четири 

године. 

(4) Директора Дома здравља разрјешава 

оснивач уз претходну сагласност министра надле- 

жног за послове здравља. 

 

Члан 10. 

(1) Директор руководи, заступа и предста- 

вља Дом здравља, одговоран је за законитост рада, а 

припадају му и друга права и дужности у складу са 

законом и Статутом Дома здравља. 

(2) За директора Дома здравља може бити 

именовано лице које поред законом прописаних 

општих услова испуњава и сљедеће посебне услове: 

- да има високу стручну спрему – VII степен, 

- да има најмање пет година радног искуства у 

струци, 

- да познаје дјелатност ЈЗУ Дом здравља Прња- 

вор. 

 

Члан 11. 

(1) Директор Дома здравља, може бити ра- 

зријешен дужности директора и прије истека вре- 

мена на које је биран: 

 1) у случају смрти, 

 2) подношења оставке, 

 3) усљед дуге и тешке болести која га оне- 

могућава да обавља ту дужност,  

 4) у случају да буде осуђен на казну затвора 

у трајању од шест мјесеци или дуже, 

 5) у случају да буде лишен пословне спосо- 

бности и 

 6) у случајевима када се утврди да повјерене 

послове и задатке не обавља квалитетно и у складу 

са законом и одлуком, 

 7) када овлаштени орган оснивача не при- 

хвати извјештај о раду за претходну годину или не 

прихвати преложени Програм рада за наредну го- 

дину, 

 8) и другим случајевима утврђеним законом 

и Статутом. 

 (2) Иницијативу за разјешење директора, 

могу поднијети Управни одбор или овлаштени 

органи оснивача. 

 

Члан 12. 

(1) Управни одбор бира и разрјешава осни- 

вач. 
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(2) Управни одбор се именује након про- 

веденог конкурсног поступка прописаног законом и 

у складу са условима утврђеним овом одлуком и 

Статутом Дома здравља, уз заступљеност оба пола. 

(3) Управни одбор Дома здравља се састоји 

од пет чланова, с тим да запослени у Дому здравља 

не могу бити чланови управног одбора. 

(4) За члана Управног одбора, може бити 

именовано лице која поред законом прописаних 

општих услова испуњава и следеће посебне услове: 

- да има завршену ВСС – VII степен стру- 

чности, са завршених 240 ECTS бодова или евива- 

лент, односно да има завршену ВСС или ВШ – VI 

степен са завршених 180 ECTS бодова или еквива- 

лент,  

- да  познаје дјелатност Дома здравља. 

 

Члан 13. 

 Ближи услови за именовање и разрјешење 

органа Дома здравља, као и њихове надлежности 

утврђују се Статутом Дома здравља. 

 

Члан 14. 

 Стручна тијела Дома здравља су: 

1) колегијум и  

2) етички одбор. 

 

Члан 15. 

(1) Колегијум је стручно тијело Дома здра- 

вља које разматра суштинска питања из дјелатности 

Дома здравља. 

(2) Састав стручног колегијума и начин рада 

овог тијела утврђује се Статутом Дома здравља. 

 

Члан 16. 

(1) Етички одбор је стручно тијело Дома 

здравља које прати пружање и спровођење здра- 

вствене заштите на начелима професионалне етике и 

знањима о дужностима у обављању здравствене 

дјелатности. 

(2) Чланове етичког одбора именује дире- 

ктор Дома здравља на приједлог колегијума Дома 

здравља. 

(3) Број чланова етичког одбора, структуру 

чланова, рок на који се бирају, задатке које обавља и 

остала питања из домена рада овог стручног тијела 

утврђује Статут Дома здравља. 
 

Члан 17. 

 Статут Дома здравља ускладиће се са овом 

одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 
 

Члан 18. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организовању и усклађивању посло- 

вања Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 2/11, 6/11 и 32/12). 
 

Члан 19. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-110/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 191. и члана 228. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 16/14), Скупштина општине Прњавор 

на сједници одржаној дана 07.07.2017. године 

доноси  

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Стратешког оквира за вођење јавно-

приватног дијалога 

 

Члан 1. 

 Скупштина општине Прњавор усваја Страте- 

шки оквир за вођење јавно-приватног дијалога. 

 

Члан 2. 

Сасатавни дио ове Одлуке је Стратешки 

оквир за вођење јавно-приватног дијалога.   

  

Члан 3. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 

   

Број: 01-022-111/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

СТРАТЕШКИ ОКВИР  

ЗА ВОЂЕЊЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА  

 

Јавно-приватни дијалог (ЈПД) представља 

један од кључних предуслова за стварање повољног 

пословног окружења и целокупан одрживи развој 

општине Прњавор. Успостављање и вођење ЈПД-а 

представља саставни дио функционисања локалне 

самоуправе. У циљу успостављања што квалите- 

тнијег дијалога, општина ће основати Привредни 

савјет, који чине представници приватног сектора, 

цивилног друштва и локалне самоуправе. 

 

ВИЗИЈА 
 

Општина Прњавор има развијен и конку- 

рентан приватни сектор, са којим се редовно ко- 

нсултује и заједнички налази рјешења за све акту- 

елне проблеме заједнице и унапређење пословног 

окружења. Представници приватног сектора ће дати 

активан допринос у раду Привредног савјета 

општине Прњавор и заједно са представницима 

јавног сектора учествовати у доношењу свих важних 
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одлука за социо-економски развој цјелокупне заје- 

днице. 
 

МИСИЈА 
 

Мисија општине Прњавор јесте да обезби- 

једи приватном сектору правовремене информације, 

квалитетне савјете, услуге и подршку из области 

управљања локалним економским развојем, путем 

јавно-приватног дијалога, а све у циљу стварања 

повољнијих услова за развој пословања и конку- 

рентности приватног сектора и привлачење нових 

домаћих и страних инвестиција. 
 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВА- 

ТНОГ ДИЈАЛОГА 
 

Општина има за циљ да развија, проширује и 

унапређује јавно-приватни дијалог, кроз: 

• Активно укључивање представника малих и сре- 

дњих предузећа и инвеститора у консултације и 

процесе доношења одлука о кључним питањима 

развоја заједнице;   

• Јавно, транспарентно и партиципативно разматра- 

ње свих одлука које се односе на потребе прива- 

тног сектора;  

• Подстицање и унапређивање организационе ку- 

лтуре која вреднује мишљење приватног сектора, 

партиципативност, иновирање, проактивност и ко- 

нтинуирано учење и развој; 

• Препознавање и истицање приватног сектора као 

важног ресурса заједнице; 

• Мотивисање представника приватног сектора и ци- 

вилног друштва да се активно укључе у планира- 

ње, имплементацију и праћење развоја заједнице;  

• Спровођење иницијатива приватног сектора за 

унапређење пословног окружења и конкурентно- 

сти; 

• Дефинисање политика и процедура које подржа- 

вају и подстичу индивидуалну и организациону 

ефикасност и ефективност, како општинске упра- 

ве, тако и приватног сектора; 

• Унапређење квалитета услуга за приватни сектор; 

• Подстицање приватног сектора на друштвено-

корпоративну одговорност. 
 

УЛОГА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У УНАПРЕЂЕЊУ 

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА 
 

Општинска управа иницира јавно-приватни 

дијалог, координира све активности које се тичу 

његове организације и вођења и пружа подршку у 

спровођењу иницијатива приватног сектора. Такође, 

општинска управа врши мониторинг и надзор над 

свим активностима успостављања, вођења и јачања 

јавно-приватно дијалога. 

 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ 

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА 
 

1) Консултовање приватног сектора 

• Укључивање приватног сектора у процес страте- 

шког планирања интегрисаног развоја заједнице, 

• Укључивање приватног сектора у праћење импле- 

ментације стратешког плана, 

• Анкетирање привредног сектора ради разумије- 

вања општег стања и за специфичне потребе, 

• Периодично посјећивање привредника и разма- 

трање важних питања за њихов развој. 
 

2) Информисање приватног сектора 

• Обавјештавање путем извештаја, званичних допи- 

са и циркуларних писама, 

• Информисање путем писаних и електронских 

медија, 

• Пласирање свих информација од значаја путем 

општинске интернет презентације, односно, веб 

странице намијењене привреди. 
 

3) Поступање по иницијативама приватног сектора 

• Подршка у спровођењу иницијатива и рјешавању 

проблема приватног сектора који се односе на 

побољшање услова за пословање на локалном 

нивоу, 

• Подршка у спровођењу иницијатива које се одно- 

се на унапређење пословања локалних малих и 

средњих предузећа, нарочито у привредним 

секторима са потенцијалима за развој, 

• Упућивање приједлога ка вишим нивоима власти 

и сарадња са другим јединицама локалне само- 

управе у спровођењу иницијатива које се односе 

на побољшање свеукупног пословног окружења у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини. 
 

4) Савјетовање приватног сектора и пружање ко- 

нкретне подршке и услуга у складу са исказа- 

ним потребама 

• Пружање подршке у приступању различитим фо- 

ндовима, 

• Пружање неопходне логистичке подршке посто- 

јећим и будућим инвеститорима, 

• Обављање и других активности у складу са по- 

требама приватног сектора и могућностима 

Општине. 
 

5) Укључивање приватног сектора у процес доноше- 

ња одлука о развоју заједнице, унапређењу посло- 

вног окружења и конкурентности привреде уна- 

пређењу пословног окружења 

• Укључивање приватног сектора у одлучивање о 

развојним приоритетима, 

• Укључивање приватног сектора у доношење одлу- 

ка о свим важним питањима од значаја, укључу- 

јући и изградњу општинске инфраструктуре за 

потребе привреде и развоја производних локација. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), чл. 10. став 4. и 16. став 6. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласниик општине Прњавор“, 

број 15/17), те чл. 190. и 228. Пословника Ску- 
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пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14) Скуштина општине 

Прњавор на сједници одржаној дана 07.07.2017. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о управљању, 

грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 

локалних путева и улица у насељу и  

путних објеката на њима 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о управљању, грађењу, реко- 

нструкцији, одржавању и заштити локалних путева и 

улица у насељу и путних објеката на њима („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 33/15, у 

даљњем тексту Одлуке) послије члана 19. додају се 

нови чланови чл. 19а. и 19б, који гласе: 

 

„Члан 19а. 

 (1) Власници инсталација дужни су да 

Надлежном органу у року од 30 дана од дана 

објављивања Одлуке у службеном гласнику општине 

Прњавор, доставе катастар постојећих подземних 

инсталација по катастарским општинама у писаном и 

дигиталном облику (DWG формат). 

 (2) Власници инсталација из става (1) овог 

члана дужни су да на годишњем нивоу плаћају закуп 

за коришћење путног земљишта. 

 (3) Закуп за коришћење путног земљишта за 

постављене инсталације обрачунава се на годишњем 

нивоу на сљедећи начин: 

 а) за локалне путеве првог реда 0,50 КМ/m, 

 б) за локалне путеве другог реда 0,38 КМ/m, 

 в) за локалне путеве трећег реда 0,25 КМ/m, 

 г) за некатегорисане путеве 0,10 КМ/m, 

 д) за улице у насељу и тротоаре 0,75 КМ/m. 

       

Члан 19б. 

 (1) Уколико се утврди постојање подземних 

инсталација, а за које није достављен катастар 

подземних инсталација, власник инсталација нема 

право на евентуалну надокнаду начињене штете, те 

је исте дужан уклонити у року од 8 дана. 

 (2) Власник инсталација из става (1) овог 

члана дужан је да плати закуп путног земљишта од 

дана ступања на снагу ове одлуке до дана уклањања. 

 (3) Закуп из става (3) овог члана не плаћа се 

за инсталације чији је инвеститор била општина или 

република.“ 

 

Члан 2. 

 (1) У члану 42. став (1) послије тачке б) до- 

даје се тачка в) која гласи: „Поступи супротно 

одредбама чл. 19, 19а. и 19б.“ 

 (2) Досадашње тачке в), г), д) и ђ) постају 

тачке г), д), ђ) и е). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  
 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-112/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана  18. и 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 3. тачка о) Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 190. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 16/14), Скупштина општине Прњавор 

на сједници одржаној дана 07.07.2017. године, 

донијела је 

  

О Д Л У К У 

о условима, начину држања и заштити паса и мачака 

на подручју општине Прњавор  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Одлуком се прописују услови, начин 

држања и заштита паса и мачака као кућних 

љубимаца, начин контроле њиховог размножавања, 

кретање у објектима и на јавним површинама, начин 

поступања са нерегистрованим псима, напуштеним и 

изгубљеним животињама на подручју општине 

Прњавор. 

(2) Овом Одлуком нарочито се прописује 

број паса и мачака, регистрација, обиљежавање, 

превентивна цијепљења, као и начин уклањања паса 

и мачака с циљем заштите здравља људи, 

сигурности грађана и заштита животне средине. 

 

Члан 2. 

На подручју општине Прњавор могу се у 

складу са овом Одлуком држати кућни љубимци 

који не угрожавају физички и психички интегритет, 

личну сигурност и имовину грађана, не ремете јавни 

ред и мир, при чему услови држања морају у 

потпуности задовољавати њихову добробит. 

 

Члан 3. 

Одредбе ове Одлуке не односе се на живо- 

тиње које служе за потребе Министарства уну- 

трашњих послова Републике Српске и Министарства 

одбране БиХ, службене псе и псе водиче особа са 

посебним потребама. 

 

Члан 4. 

Поједини појмови наведени у Одлуци имају 

сљедећа значења:  

1) кућни љубимци у смислу ове Одлуке су 

пси и домаће мачке које се узгајају или држе за 

друштво, рекреацију, заштиту или помоћ човјеку;  

2) ималац или власник животиње је физичко 

или правно лице које је стално или повремено:  
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-   власник животиње;  

-   одговорно или задужено за животињу;  

- одговорно за чување и контролу дјеце 

млађе од 16 година која посједују животињу,  

- односно која се баве узгајањем, заштитом, 

употребом, гајењем, управљањем, обучавањем, пре- 

возом или продајом животиње;  

3) изгубљена животиња је она животиња која 

је напустила власника без његове воље и он је тражи;  

4) напуштена животиња је кућна животиња 

коју је власник свјесно напустио;  

5) хигијеничарска служба је служба за при- 

купљање напуштених и изгубљених животиња, коју 

оснивају правна лица у складу с одредбама Закона о 

заштити и добробити животиња;  

6) склоништа за животиње су простори у ко- 

јима се смјештају пронађене (напуштене и изгубље- 

не) животиње на даљњу бригу и могуће удомљавање. 

 

II УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА 

  

Члан 5. 

(1) Дозвољено је држати пса који је ције- 

пљен, уписан у регистар паса и означен на пропи- 

сани начин.  

(2) Неуписане и неозначене псе забрањено је 

држати. 

(3) Начелник општине ће донијети Прави- 

лник о идентификацији и начину вођења Регистра 

паса на подручју општине Прњавор. 

 

Члан 6. 

(1) Власник пса мора имати прописану 

исправу о упису пса код надлежне ветеринарске 

организације која води регистар животиња, а коју је 

на захтјев ветеринарског инспектора или комуналног 

полицајца или другог службеног лица дужан пока- 

зати. 

(2) Регистрација мачака није обавезна. 

 

Члан 7. 

(1) Власник кућног љубимца дужан је бри- 

нути о његовом здрављу, исхрани, смјештају, хи- 

гијени, и према њему поступати у складу са Законом 

и другим прописима о заштити и добробити 

животиња, ветеринарства, заштите околине, јавног 

реда и мира, те одредбама ове Одлуке.  

(2) Власник кућног љубимца који се више о 

њему не може бринути у складу са ставом 1. овог 

члана дужан је пронаћи удомитеља, односно 

удружење грађана или особу која ће о њему бринути 

на прописан начин или га предати Хигијеничарској 

служби, коју у складу са Законом оснива физичко 

или правно лице или општина, те сносити трошкове 

боравка до удомљења или другог начина збрињавања 

животиње. 

 

Члан 8. 

(1) Власник кућног љубимца дужан је 

осигурати да кућни љубимац ни на један начин не 

омета јавни ред и мир, услове становања, утврђени 

кућни ред и мир грађана, те да не угрожава 

сигурност грађана и сигурност других животиња.  

(2) У случају одсуства дужег од 24 часа 

власник је дужан осигурати надзор и бригу 

пунољетне особе за свог кућног љубимца у складу са 

његовим потребама. 

 

Члан 9. 

(1) Није дозвољено држати или остављати 

кућног љубимца у заједничким просторијама зграде 

(улази, стубишта, лифтови, подруми, просторије за 

одлагање смећа, котловнице, сушионице и слично).  

(2) За држање кућног љубимца у заједни- 

чком дворишту зграде или зграда, власник мора 

имати сагласност свих сувласника или власника 

зграде или другог законског посједника дворишта-  

заједнице етажних власника. 

(3) Власник кућног љубимца дужан је бри- 

нути о чистоћи заједничких просторија којима се 

крећу кућни љубимци, те очистити површину 

уколико је његов кућни љубимац на било који начин 

запрљао површину. 

 

Члан 10. 

(1) Дозвољено је држање паса који су 

регистровани, означени с помоћу микрочипа и 

цијепљени.  

(2) Регистрацију, означавање, цијепљење те 

провођење и других прописаних ветеринарско-

здравствених мјера у складу са Законом о вете- 

ринарству и Законом о добробити животиња про 

воде ветеринарске организације на подручју општи- 

не Прњавор, које воде Регистар животиња и издају 

службену исправу за животињу.  

(3) Власници паса дужни су пријавити 

набавку односно угинуће или отуђење пса у року од 

седам дана од дана набавке, угинућа или отуђења 

пса најближој ветеринарској организацији која води 

Регистар.  

(4) Трошкове регистрације паса, означавања 

и провођења прописаних ветеринарско-здравствених 

мјера сноси власник пса. 

 

Члан 11. 

(1) У стамбеној згради са више станова 

дозвољено је држање у стану највише једног пса 

односно највише једне мачке.  

(2) Штенад односно мачићи могу се држати 

најдуже три мјесеца након окота.  

(3) Није дозвољено држање пса или мачке на 

балкону, тераси или лођи стамбене зграде са више 

станова. 

 

Члан 12. 

(1) У породичној кући или дворишту 

породичне куће дозвољено је држати највише два 

пса и двије мачке на начин да не ометају ред и мир 

грађана.  

(2) Изузетно власник пса или мачке може 

држати више од два пса и двије мачке ако има 

регистровано легло за репродукцију паса и мачака, 

ако врши узгој подмлатка, ако посједује стадо оваца 

(на сто грла један овчарски пас), ако је регистровани 

ловац, ако је регистровани фармер, ако врши 

дресуру паса, ако организује изложбе, смотре и 



 

10.07.2017.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 20                              7 
 

такмичења паса и мачака. За све наведене дјела- 

тности власник пса мора имати одобрење надлежног 

органа. 

(3) Пас који се држи у неограђеном дво- 

ришту мора бити везан ланцем на начин да не омета 

кретање и сигурност грађана или бити смјештен у 

ограђени простор - бокс, који ће осигурати живо- 

тињи да се самостално не може удаљити.  

(4) Власник не смије везати пса на ланац 

који је краћи од три метра или троструке дужине 

животиње, мјерено од врха репа до врха њушке. 

 

Члан 13. 

(1) Уколико се пас држи у ограђеном 

простору за пса или кућици за пса, смјештај кућице 

или ограђеног простора мора бити такав да не омета 

становање у сусједном дворишту. Кућица или 

простор за држање пса мора бити удаљена најмање 

осам (8) метара од сусједног објекта за становање.  

(2) Пас који се држи у ограђеном дворишту, 

окућници или другом земљишту не мора бити везан 

уколико ограда висином и чврстоћом осигурава 

сигурност пролазника и сусједа, на улазним 

дворишним вратима мора бити звоно у исправном 

стању, те на видном мјесту истакнута ознака која 

упозорава на присуство пса. 

  

Члан 14. 

Власник чији пас учесталим и дуготрајним 

лајањем или завијањем ремети мир грађана, дужан је 

по притужби грађана одмах предузети одговарајуће 

мјере како би се спријечило даљње узнемиравање 

грађана, на начин да се установи узрок таквог стања, 

те умирити пса на начин који животињи неће 

узроковати бол, патњу или страх. 

  

Члан 15. 

Власници опасних паса (пси који према 

својим природним/урођеним склоностима могу испо- 

љавати агресивност) дужни су исте држати у складу 

са Правилником о држању опасних животиња 

(„Службени гласник БиХ”, број: 27/10). 

 

III НАЧИН КОНТРОЛЕ РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИ  

     ЉУБИМАЦА 

  

Члан 16. 

(1) Власници кућних љубимаца морају оси- 

гурати контролу размножавања под њиховим на- 

дзором, а за све потомке сносе одговорност и неко- 

нтролисано размножавање својих љубимаца морају 

спријечити.  

(2) Контрола размножавања паса и мачака 

проводи се превентивним дјеловањем те стерили- 

зацијом, хормонском терапијом или кастрацијом 

животиња. 

  

IV КРЕТАЊЕ ПАСА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

  

Члан 17. 

(1) По јавним површинама на подручју града 

власник је пса дужан водити на поводцу са зашти- 

тном брњицом тако да не угрожава властиту си- 

гурност људи и других животиња и њихово кретање.  

(2) Пси патуљастих пасмина и они који због 

анатомски неприкладне грађе главе или чељусти не 

могу носити брњицу могу се изводити само на 

поводцу.  

(3) Извођење опасног пса на јавне површине 

допуштено је једино с брњицом и на поводцу, од 

стране власника а у складу са Правилником о др- 

жању опасних животиња („Службени гласник БиХ”, 

број: 27/10).  

(4) Пас који се изводи на јавну површину 

мора имати прописану исправу о регистрацији паса, 

коју је на захтјев комуналног полицајца или вете- 

ринарског инспектора власник пса дужан показати. 

  

Члан 18. 

(1) Због здравствених, хигијенских и других 

разлога забрањено је доводити псе у објекте јавне 

намјене, банке, тржнице, возила јавног превоза, 

трговине, угоститељске објекте, дјечија игралишта, 

спортске терене, сајмове, јавне скупове, купалишта, 

гробља и слично.  

(2) О дозволи или забрани увођења паса у 

хотеле, апартмане, и друге смјештајне и угости- 

тељске објекте, занатске радње и трговине непре- 

храмбеним производима, одлучује власник и то 

означава постављањем наљепнице са ликом пса, 

односно с прецртаним ликом пса, на улазна врата у 

објекат.  

(3) Ограничење кретања кућних љубимаца 

не примјењује се на псе оспособљене за помоћ 

особама са посебним потребама, изузев у случају 

када је ограничење утврђено посебним прописом. 

  

Члан 19. 

Власник пса може се са псом кретати на 

спортским и рекреацијским теренима и јавним 

купалиштима уз писмену сагласност власника или 

правне особе која руководи објектом и то означава 

постављањем наљепнице са ликом пса, односно с 

прецртаним ликом пса. 

  

Члан 20. 

(1) Уколико пас или мачка при извођењу из 

стана или дворишта, из било којих разлога запрља 

стазу, пут, зелену површину или други простор, 

власник пса или мачке дужан је да запрљану 

површину очисти.  

(2) Власник пса или мачке приликом изво- 

ђења кућног љубимца дужан је са собом имати 

прибор за чишћење и уклањање измета.  

(3) Ако пас или мачка оштети нечију 

имовину, власник животиње је дужан извршити 

поправку или надокнадити материјалну штету 

оштећеном физичком или правном лицу. 

  

V ПОСТУПАЊЕ СА НАПУШТЕНИМ И ИЗГУБЉЕ-  

    НИМ ПСИМА 

  

Члан 21. 

Неуписане псе непознатих власника, напу- 
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штене и изгубљене животиње сакупља хигијенича- 

рска служба за животиње коју у складу са Законом 

оснива физичко или правно лице или општина. 

  

Члан 22. 

(1) Трошкове хватања, превоза, прихвата, 

ветеринарско-здравствених мјера и еутаназије што 

их је хигијеничарска служба за животиње предузела 

према нерегистрованим, напуштеним и изгубљеним 

псима сноси њихов власник, ако је познат или се 

накнадно утврди, а ако није познат трошкови се у 

складу са Законом о заштити и добробити животиња, 

подмирују из Буџета општине Прњавор и других 

Законом прописаних видова финансирања.  

(2) Општина Прњавор није одговорна за 

штету коју проузрокују изгубљени или напуштени 

пси или они за које није могуће пронаћи власника 

или посједника. 

  

Члан 23.  

(1) Власник пса дужан је обезбиједити све 

услове да се пас не може самостално удаљити из 

дворишта, окућнице или другог земљишта на којем 

држи пса.  

(2) Забрањено је пуштање пса на јавне и 

друге површине без надзора.  

(3) Власник изгубљеног кућног љубимца 

дужан је надокнадити сваку штету коју почини такав 

кућни љубимац, од момента његовог нестанка до 

момента његовог проналаска и враћања власнику. 

  

VI НАДЗОР 
  

Члан 24. 

(1) Комунална полиција општине Прњавор у 

складу са својим овлашћењима врши надзор над 

провођењем ове Одлуке.  

(2) Ако комунални полицајац у свом раду 

наиђе на отпор, може затражити помоћ припадника 

Министарства унутрашњих послова Републике 

Српске, Полицијска станица Прњавор.  

(3) Ветеринарска инспекција у складу са 

својим овлашћењима врши надзор у случајевима 

кршења одредби ове Одлуке које су уређене Законом 

о ветеринарству и Законом о заштити и добробити 

животиња. 
  

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 25. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 

2.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако 

поступи у супротности са чланом 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12.,13., 22., 23., ове Одлуке  
 

Члан 26. 

Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 

1.500,00 КМ казниће се за прекршај одговорно лице 

у правном лицу, ако поступи у супротности са 

чланом 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 22., 23., ове 

Одлуке. 
  

Члан 27. 

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до  

500,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако 

поступи у супротности са чланом 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12.,13., 22., 23., ове Одлуке. 

 

Члан 28. 

Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 

150,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако 

поступи у супротности са чланом 14., 17., 18., 20. ове 

Одлуке. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 29. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о држању, начину пописа и реги- 

страције паса и мачака и о начину њиховог уништа- 

вања на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 9/06). 

  

Члан 30. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-113/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени 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 07.07.2017. 

године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о начину и условима давања у закуп пословног 

простора - дијела објекта старе поште у Кулашима   

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин давања 

пословног простора – дијела објекта старе поште у 

Кулашима саграђене на земљишној парцели озна- 

ченој као к.ч. 140 к.о. Кулаши, укупне површине 

12,00 m
2
, у закуп. 
 

Члан 2. 

 Простор се даје у закуп на период од четири 

године. 
       

Члан 3. 

 (1) Минимална цијена закупнине пословног 

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

површине на мјесечном нивоу. 

 (2) Пословни простор из члана 1. ове одлуке 

додијелиће се привредном друштву, предузетнику, 
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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 (2,40 КМ). 

 (4) Ако послије два узастопна прикупљања 

писмених понуда није издат у закуп пословни 

простор, 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 спрове- 

деном 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: 01-022-114/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13), 

и чланова 190. и 228. Пословника Скупштине општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор на сједни- 

ци одржаној дана 07.07.2017. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 

о додјели пословних простора и објеката на 

привремено коришћење 
 

Члан 1. 

Додјељује се на привремено коришћење без 

накнаде објекат школе, у власништву општине Прња- 

вор, у Поповићима изграђен на земљишној парцели 

означеној као к.ч. број 2792 к.о. Поповићи уписан у 

ПЛ 33, укупне површине 136 m
2
, Планинарском 

друштву „Корак Више“ Прњавор. 
 

Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да са корисником објекта којем се додјељује на 

коришћење објекат из члана 1. одлуке закључи 

уговор о условима и начину коришћења објекта, те 

правима и обавезама уговорних страна. 
       

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-115/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

311 
 

На основу члана  1.10 став 1. тачка 3. Избо- 

рног закона БиХ („Службени гласник БиХ”, број  

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 11. Упутства о 

додјели и престанку мандата (“Службени гласник 

БиХ”, број 37/14), члана 37. Статута општине Прња- 

вор (Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17), члана 52. и 197. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“, број 16/14) и Одлуке Централне изборне 

комисије, број: 06-1-07-1-219/17 од 01.06.2017. годи- 

не, Скупштина општине Прњавор на 9. сједници 

одржаној 07.07.2017. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку мандата одборнику Скупштине општине 

Прњавор 
 

 1. Скупштина општине Прњавор констатује 

да је одборнику у Скупштини општине Прњавор, 

Горану Марићу, изабраном на Локалним изборима 

2016. године са листе политичког субјекта - Народни 

демократски покрет, престао мандат са даном смрти, 

20.05.2017. године. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
        
Број: 01-022-105-1/17                        Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 



10                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 20                            10.07.2017. 
 

312 
 

На основу члана 13.6. Изборног закона Босне 

и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 20/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 16. 

Упутства о додјели и престанку мандата („Службени 

гласник БиХ”, број 37/14), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), члана 14. став 2. и 197. По- 

словника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14) и Одлуке 

Централне изборне комисије БиХ“, број: 06-1-07-1-

219/17 од 01.06.2017. године, а након разматрања 

Извјештаја Комисије за избор и именовање, Ску- 

пштина општине Прњавор на 9. сједници одржаној 

07.07.2017. године, донијела је  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборници Скупштине 

општине Прњавор 

 

1. Потврђује се мандат одборници Ску- 

пштине општине Прњавор, у мандатном сазиву 2016-

2020. година, Веси Вуковић, следећем квали- 

фикованом кандидату са листе политичког субјекта - 

Народни демократски покрет, са даном 20.06.2017. 

године. 

2. Мандат одборници почиње тећи дан након 

потписивања Изјаве о прихватању мандата и траје до 

истека мандата Скупштине општине.  

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  

 

Број: 01-022-105-2/17                         Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

313 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о мини- 

старским, владиним и другим именовањима Репу- 

блике 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 10. Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор 

број: 2/11, 6/11 и 32/12), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

15/17) и члана 197. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бро 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 9. 

сједници одржаној 07.07.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1. Малић др Свјетлана, разрјешава се ду- 

жности вршиоца дужности директора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор, због 

окончања поступка јавне конкуренције за избор и 

именовање директора. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“ . 

 

Број: 01-111-40/17                               Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

314 
 

На основу члана 18. став 2. и 3а. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

члана 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 73. 

став 2. и 4. Закона о здравственој заштити („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 106/09 и 

44/15), члана 10. Одлуке о организовању и ускла- 

ђивању пословања Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор број: 2/11, 6/11 и 32/12), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, 15/17) и члана 197. Пословника Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, 16/14), а уз сагласност Мини- 

стра здравља и социјалне заштите Републике Ср- 

пске, Скупштина општине Прњавор, на 9. сједници 

07.07.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор 
 

1. Малић др Свјетлана, именује се за 

директора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор, са даном 07.07.2017. године, на период од 

четири године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“ . 

 

Број: 01-111-41/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

315 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) 

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на 9. 

сједници, одржаној 07.07.2017. године, донијела   
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Службе за јавне набавке 

и заједничке послове 

 

1. Синиша Тешановић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности в.д. начелника Службе за јавне 

набавке и заједничке послове Општинске управе 

општине Прњавор, због истека периода на који је 

именован, са даном 07.07.2017. године. 

 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након разрјешења остварује  у складу са Законом 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-42/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

316 
 

На основу члана 198. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), а након разматрања Извје- 

штаја Комисије за избор и именовање, Скупштина 

општине Прњавор је на 9. сједници одржаној  

07.07.2017. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Усваја се Извјештај Комисије за избор и 

именовање с приједлогом Скупштини да донесе 

рјешење о престанку мандата одборнику Горану 

Марићу у Скупштини општине Прњавор и рјешење о 

потврђивању мандата одборници Веси Вуковић у 

Скупштини општине Прњавор, са листе политичког 

сдубјекта - Народни демократски покрет, мандатног 

сазива 2016. до 2020. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-105/17                             Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

317 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Информације о досадашњим 

и планираним активностима МЕГ пројекта (Пројекат 

општинског околишног и економског управљања) у 

општини Прњавор, на 9. сједници одржанoj дана 

07.07.2017. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о досадашњим и планираним акти- 

вностима МЕГ пројекта (Пројекат општинског око-

лишног и економског управљања) у општини Прња- 

вор. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-119/17                    Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

318 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Одлуке о додјели пословних 

простора и објеката на привремено коришћење, на 9. 

сједници одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Обавезује се корисник додијељеног по- 

словног простора, Планинарско друштво „Корак Ви- 

ше“ Прњавор, да обезбиједи кориштење истог и 

другим корисницима Мјесне заједнице Кулаши-

Поповићи. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-115-1/17                          Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

319 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања нацрта Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о уређењу простора и грађеви- 

нском земљишту, на 9. сједници одржанoj дана 

07.07.2017. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К   

 

1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљи- 

шту, суштински, формално и правно технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

 

Број: 01-022-116/17                             Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

320 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања нацрта Одлуке о јавном 

водоводу и јавној канализацији, на 9. сједници 

одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Нацрт Одлуке о јавном водоводу и јавној 

канализацији, суштински, формално и правно техни- 

чки је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-117/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

321 
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 198. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, након 

разматрања нацрта Правилника о условима и начину 

отуђења непокретности у својини општине Прњавор, 

у циљу реализације инвестиционог пројекта од посе- 

бног значаја за локални економски развој, испод 

тржишне цијене или без накнаде, на 9. сједници 

одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Нацрт Правилника о условима и начину 

отуђења непокретности у својини општине Прњавор, 

у циљу реализације инвестиционог пројекта од посе- 

бног значаја за локални економски развој, испод 

тржишне цијене или без накнаде, суштински, форма- 

лно и правно технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-118/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Извјештаја о раду Начелника 

општине и Општинске управе општине Прњавор за 

2016. годину, на 9. сједници одржанoj дана 07.07. 

2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду Начелника општине и Општинске 

управе општине Прњавор за 2016. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-120/17                     Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Извјештаја о реализацији 

Стратегије развоја општине Прњавор за период 

2012-2020. година, у 2016. години, на 9. сједници 

одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине 

Прњавор за период 2012-2020. година, у 2016. годи- 

ни. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-121/17                             Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

324 
 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, након разматрања Извјештаја о раду 

Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године, на 9. сједници 

одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор не усваја 

Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор 

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-122/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Извјештаја о проведеним 

изборима за чланове савјета мјесних заједница 

Општине Прњавор, на 9. сједници одржанoj дана 

07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о проведеним изборима за чланове савјета 

мјесних заједница Општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-03-39/17                                 Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Информације о организовању 

и наплати комуналне накнаде у 2016. години, на 9. 

сједници одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о организовању и наплати комуналне 

накнаде у 2016. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-123/17                              Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, након разматрања Информације о стању у 

области основног образовања и васпитања, средњег 

образовања, предшколским установама и установама 

за културу на подручју општине Прњавор, на 9. 

сједници одржанoj дана 07.07.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању у области основног образо- 

вања и васпитања, средњег образовања, предшко- 

лским установама и установама за културу на подру-

чју општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-124/17                    Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 198. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), на приједлог предсједника Скупштине 

општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор,  

на сједници одржанoj дана 07.07.2017. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Усваја се приједлог предсједника Ску- 

пштина општине Прњавор да се у периоду од 10.07. 

до 20.08.2017. године, због скупштинске паузе неће 

заказивати и одржавати редовне и посебне сједнице 

Скупштине општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-125/17                            Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

329 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Мијић Лазе, сина Боре, из Прњавора, 

поднесеног Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету исправке грешке у рјешењу, а 

на основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), на сједници одржаној дана 

07.07.2017. године,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ИСПРАВЉА СЕ Рјешење, Скупштине 

општине Прњавор, број 02-475-97/88 од 14.09.1988. 
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године, којим је Мијић Лази, сину Боре, из Прња- 

вора, додијељено на кориштење ради грађења 

неизграђено градско грађевинско земљиште друштве- 

не својине, на начин да се, у диспозитиву Рјешења, у 

1. тачки: 

у четвртом реду брише нетачно наведени 

број „604/12“ и исправно наводи број „604/14“ , 

у шестом реду брише нетачно наведени број 

„808/14“ и исправно наводи број „808/20“ , 

у седмом реду брише се ријеч „исте“ а након 

скраћенице „к.о.“ наводи се ријеч „Коњуховци“ и 

у осмом реду брише нетачно наведени број 

„56“ и исправно наводи број „46“. 

 2. О извршеној исправци на изворнику рјеше- 

ња извршиће се забиљежба. 

3. У осталом дијелу диспозитив рјешења 

остаје непромијењен. 

4. О трошковима поступка донијеће се посе- 

бан закључак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мијић Лазо, син Боре, из Прњавора, је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Подручна јединица Прња- 

вор, број 21.36/475-114/16 од 27.12.2016. године 

којим је тражио да се изврши исправка Рјешења, 

Скупштине општине Прњавор, број 02-475-97/88 од 

14.09.1988. године, којим му је додијељено на кори- 

штење ради грађења неизграђено градско грађеви- 

нско земљиште друштвене својине. 

Уз захтјев је приложио фотокопију Рјешења 

Скупштине општине Прњавор, број 02-475-97/88 од 

14.09.1988. године, Рјешење о проведеној промјени, 

Записник број 21.36/952.1-689/13 од 21.05.2013. годи- 

не и Извод из Регулационог плана „Слатина“, број 

04-363-19/17 од 09.03.2017. године. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је 

поступак, на основу кога је утврђено да је у рјешењу 

које се исправља учињена очигледна грешка у броју 

и то тако да је у диспозитиву Рјешења, у тачки 1. у 

четвртом реду нетачно наведен број „604/12“ а 

исправно би требало навести број „604/14“, у шестом 

реду нетачно наведен број „808/14“ а исправно би 

требало да се наведе број „808/20“ у седмом реду 

погрешно је наведено „исте к.о.“ а исправно је 

требало да буде наведено „к.о. Коњуховци“ и у 

осмом реду тачке 1. брише нетачно наведени број 

„56“ и исправно наводи број „46“. У поступку је 

одржана расправа у току које је извршен увиђај на 

лицу мјеста а вјештак геодетске стуке је на основу 

увида у документацију старог и новог премјера и 

достављених доказа утврдио да су учињене несу- 

мњиве грешке у писању бројева те да је исте 

потребно исправити. 

Подручна јединица Прњавор припремила 

нацрт закључка и доставила Скупштини општине 

Прњавор на усвајање, а полазећи од одредби члана 

207. Закона о општем управном поступку у ком је 

прописано да орган који је донио рјешење, односно 

службено лице које је потписало рјешење може у 

свако вријеме да исправи грешку у именима или 

бројевима, писању или рачунању, као и друге очи- 

гледне нетачности у рјешењу или његовим овје- 

реним преписима, о исправци се доноси закључак, а 

исправка производи правно дејство од дана од кога 

производи правно дејство рјешење које се исправља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 

Против овог закључка 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 закључка, а 

један примјерак тужбе се доставља Скупштини 

општине Прњавор. 

 

Број: 01-475-97/88                                Предсједник 

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

330 
 

На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор 

доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

 о измјени Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) У Правилнику о организацији и система- 

тизацији радних мјеста Општинске управе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 24/15, 29/15, 31/15, 37/15, 1/16, 9/16, 25/16, 

26/16, 31/16, 1/17, 4/17, 8/17, 10/17 и 18/17) у члану 

42. у тачки 2. у Територијалној ватрогасној јединици 

Прњавор, у тексту „Број извршилаца“ број „4“ замје- 

њује се бројем „5“.  

(2) У истом члану у тачки 3. у тексту „Број 

извршилаца“ број „14“ замјењује се бројем „13“.    

 

Члан 2. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-108/17                             Начелник 

Датум: 07.07.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
 

331 
 

Након сравњaвања са изворним текстом у 

Рјешењу број: 01/1-123-4-1/17 од 03.07.2017. године, 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 19/17), уочена је грешка, те на 

основу члана 242. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), секретар Скупштине општине врши 
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ИСПРАВКУ 

Рјешења број: 01/1-123-4-1/17 од 03.07.2017. године  

 

(1) У Рјешењу о именовању Конкурсне 

комисије, број: 01/1-123-4-1/17 од 03.07.2017. године, 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/17), 

у тачки 1. умјесто ријечи „Mилоранка Лазаревић“,  

 

 

 

треба да стоји „Славко Смиљанић“. 

(2)  Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.     

 

Број: 01-123-4-1/17                                 Секретар       

Датум: 07.07.2017. године           Скупштине општине 

Прњавор,                                        Сретко Аулић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


