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Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

27. септембар 2017. године 
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Број  24          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  37. Статута општине Прњавор 

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

и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној дана 26.09.2017. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за брисање забиљежбе 

потраживања уписане у корист Општине Прњавор 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност за брисање забиљежбе потраживања уписане у 

корист Општине Прњавор, на основу рјешења Репу- 

бличке управе за геодетске и имовинско правне 

послове Бања Лука, ПЈ Прњавор број 21.36/714.1-

1249/12 од 19.11.2012. године, а које рјешење је 

донесено на основу рјешења Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор број 05/3-531-29-212/08 од 

11.06.2012. године, на некретнинама означеним као: 

- к.ч. бр. 171/1 „Ђешина њива, њива, уписанa 

у ПЛ број 349 к.о. Доњи Вијачани (нови премјер), 

што по старом премјеру одговара к.ч.бр. 96/1, упи- 

сана у зк. ул. бр. 1030 к.о. Вијачани и к.ч.бр. 97/3, 

уписана у зк. ул. бр. 767 к.о. Вијачани, посјед Прера- 

довић Љубе, сина Маринка са 1/1 дијела, 

- к.ч. бр. 171/2 „Ђешина њива“, њива, уписа- 

на у ПЛ број 1169 к.о. Доњи Вијачани (нови пре- 

мјер), што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 96/7, 

уписана у зк.ул.бр. 1030 к.о. Вијачани и к.ч. бр. 97/7, 

уписана у зк. ул. бр. 767 к.о. Вијачани, посјед Прера- 

довић Милене, кћери Маринка са 1/1 дијела, 

- к.ч.бр. 172 „Ђешина њива“ кућа и зграда, 

двориште, уписана у ПЛ број 349 к.о.  

Доњи Вијачани (нови премјер), што по старом 

премјеру одговара к.ч. бр. 96/5, уписана у зк.ул.бр. 

1030 к.о. Вијачани, посјед Прерадовић Љубе, сина 

Маринка са 1/1 дијела. 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-138/17                             Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

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

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 348. став (1) Закона о стварним пра- 

вима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. и 5. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника 

о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

26.09.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

209/21 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине 

Прњавор 
  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 

209/21 „Мусин Цер“ њива 5, у укупној површини од 

753 м
2
, уписана у ПЛ број 83 к.о. Горњи Штрпци, 

посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови пре- 

мјер), што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 

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

753 м
2
, уписана у зк.ул. 2570 к.о. Штрпци, власни- 

штво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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ван урбаног подручја града, по почетној продајној 

цијени од 1.501,50 КМ, утврђеној на основу увјерења 

Пореске управе, Подручни центар Бања Лука, ПЈ 

Прњавор број 06/1.02/0811-0524-78512/17 од 05.09. 

2017. године. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

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

Нове банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 

лицитацијом (у даљњем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у дне- 

вном листу „Вечерње новости“ и на интернет стра- 

ници општине, на начин одређен правилником, а 

истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 

општине. 
       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљњем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 

ма наведеног правилника. 
 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непокре- 

тности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, комисија може приступити поступку про- 

даје непокретности непосредном погодбом, под 

условом да цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговара- 

јући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује начелни- 

ка општине да у име Општине Прњавор закључи и 

потпише уговор. 
 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани 

уговором, а најкасније у року од 7 дана од дана 

достављања позитивног мишљења Правобранила- 

штва Републике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне 

цијене. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-139/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 22. и 23. Закона о кому- 

налним дјелатностима („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 124/11), а у вези са чланом 39. став 

2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 

37. став 2. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 5. 

став (1) тачка г) Одлуке о комуналној накнади 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 8/07 и 

32/12) и члана 161 и 201. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина општи- 

не Прњавор на 10. сједници одржаној дана 26.09. 

2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

O ВРИЈЕДНОСТИ БОДА ЗА ПЛАЋАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Утврђује се вриједност бода за плаћање 

комуналне накнаде за 2018. годину у износу од 0,004 

КМ/m². 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању вриједности бода за 

плаћање комуналне накнаде за 2017. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 28/16). 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-140/17                             Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, брoj 124/11), члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) члана 37. Статута Општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник Општине Прњавор“, број 15/17) и чла- 

на 161. став 1. и члана 190. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор је, на 10 сједници, одржаној 26.09.2017. 

године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о јавном водоводу и јавној канализацији 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, уређује се изградња, упра- 

вљање, одржавање и коришћење јавног водовода и 

јавне канализације. 

 

Члан 2. 

(1) Под јавним водоводом, у смислу ове 

одлуке, подразумијевају се објекти и уређаји система 

за производњу и испоруку воде, водоводном мрежом 

до водомјера корисника, укључујући и водомјерну 

гарнитуру, јавне чесме и фонтане. 

(2) Сви остали објекти и уређаји од водомје- 

ра до излива воде, који служе за снабдијевање водом 

из јавног водовода, сматрају се унутрашњом водово- 

дном инсталацијом - у власништву корисника, и 

дужан их је одржавати. 

 

Члан 3. 

(1) Под јавном канализацијом, у смислу ове 

одлуке, подразумијевају се колектори, те примарна и 

секундарна канализациона мрежа са припадајућим 

објектима за прикупљање, одвођење, збрињавање и 

испуштање отпадних санитарних и фекалних вода 

корисника. 

(2) Под јавном канализацијом се такође 

подрузумијевају мјешовити и оборински колектори, 

примарна и секундарна канализациона мрежа са 

припадајућим објектима за прикупљање, одвођење и 

испуштање оборинских вода. 

 
II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 
Члан 4. 

(1) Јавни водовод и јавна канализација су 

комунални објекти чију изградњу је финансирала 

Општина Прњавор, виши нивои власти Републике 

Српке и Босне и Херцеговине, Комунално предузеће 

„Водовод“ а.д. Прњавор (у даљем тексту: Водовод) и 

грађани, а у складу са одлукама Скупштине општине 

Прњавор. 

(2) Јавни водовод и јавна канализација даје 

се на управљање Водоводу посебним актом који 

доноси Скупштина општине Прњавор. 

(3) Изградњу водоводне и канализационе 

мреже врши Општина Прњавор или Водовод. 

(4) Реконструкцију водоводне и канализа- 

ционе мреже врши Водовод. 

 

III – ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗА-  

        ЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

Члан 5. 

(1) Водовод редовно одржава и контролише 

исправност водоводних објеката и уређаја до водо- 

мјера укључујући и водомјер, а канализационе обје- 

кте до првог ревизионог шахта.  

(2) Власници, односно корисници стамбе- 

них, стамбено-пословних и пословних објеката, 

обавезни су овлашћеним радницима Водовода, који 

врше контролу, омогућити несметан приступ унутра- 

шњим водоводним инсталацијама и уређајима са 

прикључцима до водомјера, односно до ревизионог 

канализационог шахта на канализациону мрежу.  

(3) Водовод прати и очитава водомјере, те 

налаже и отпрема исте на периодичне прегледе код 

овлашћених организација у складу са Законом. 

(4) Изграђени водоводни и канализациони 

објекти и уређаји (осим кућних инсталација) предају 

се након техничког пријема и издавања употребне 

дозволе, на управљање и одржавање Водоводу, а 

уговором између Општине и Водовода прецизирају 

се све међусобне обавезе. 

 

IV – ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИ-  

        КЉУЧАК 

 

Члан 6. 

(1) Објекти се прикључују на јавни водовод 

и јавну канализацију путем водоводног, односно 

канализационог прикључка. 

(2) Унутрашње инсталације водовода и 

канализације објеката спајају се са јавном уличном 

мрежом водовода и канализације преко водоводних 

и канализационих прикључака. 

(3) Под водоводним прикључком, подразу- 

мијева се спој на јавну мрежу цијеви од јавне 

водоводне мреже до непосредно иза водомјера са 

водомјерним окном. 

(4) Под канализационим прикључком, подра- 

зумјева се спој на јавну мрежу прикључне цијеви од 

јавне канализационе мреже до ревизионог канализа- 

ционог окна. 

(5) Водовод је обавезан да са сваким 

корисником јавног водовода и канализације закључи 

уговор о коришћењу. 

 

Члан 7. 

(1) Објекти колективног становања, стамбе- 

но-пословни и пословни објекти обавезни су, осим 

прикључка дефинисаног у члану 6. став (3), имати 

секундарне водомјере са даљинским системом очита- 

вања, који мјере потрошњу за сваку засебну једини- 

цу унутар објекта. 

(2) Секундарни водомјери се смјештају у 

заједнички простор, у приземљу или на свакој етажи, 
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који мора бити доступан овлашћеном лицу 

Водовода. 

(3) Прије уградње секундарних водомјера, 

потребно је добити сагласност Водовода на проје- 

ктну документацију која предвиђа уградњу секунда- 

рних водомјера ради јединственог система очита- 

вања. Трошкове уградње секундарних водомјера 

сносе корисници. 

(4) Водовод је обавезан да, са сваким кори- 

сником секундарног водомјера, закључи уговор о 

коришћењу. 

(5) Свака промјена која се односи на про- 

мјену власника, корисника или закупца мора се бла- 

говремено пријавити у Водовод. 

(6) Промјене настале купопродајом или на- 

следством, корисник је дужан пријавити у року од 30 

дана. 

 

Члан 8. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак 

одобрава, даје техничко рјешење и услове Водовод, 

на основу захтјева власника, односно корисника обје- 

кта. 

(2) Трошкови издавања одобрења-сагласно- 

сти и техничких рјешења, из претходног става, пада- 

ју на терет корисника. 

(3) Уз захтјев за прикључак, корисник је 

дужан приложити сљедеће: 

1) одобрење за грађење, издато од надле- 

жног органа - на основу којег се објекат гради, 

2) доказ о власништву, односно праву 

коришћења земљишта, 

3) копију катастарског плана предметне 

парцеле, не старије од једне године, 

4) у случају непостојања канализационе 

мреже, доказ о изграђеној септичкој јами у складу са 

прописима. 

(4) Водовод је дужан да води рачуна да се 

новим прикључком неће угрозити снабдијевање 

питком водом и одвођење отпадни оборинских вода 

раније изграђених и прикључених објеката. 

(5) Водовод је дужан да, у року од 30 дана од 

дана пријема захтјева, одлучи по захтјеву. 

 

Члан 9. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак 

изводи искључиво Водовод. 

(2) Водовод је дужан да, у року од 30 дана од 

одобрења прикључка, изведе прикључак из претхо- 

дног става. 

(3) Трошкове извођења водоводног и канали- 

зационог прикључка сноси корисник. У трошкове 

извођења спада и обавезно геодетско снимање 

водоводног и канализационог прикључка. 

(4) Све поправке и промјене на прикључку 

врши искључиво Водовод. За извршење свих попра- 

вки и промјена, није потребна дозвола корисника, 

али га о томе Водовод мора обавијестити. 

(5) Сваки запажени квар на водоводном и 

канализционом прикључку, корисник је дужан одмах 

пријавити Водоводу. 

(6) Трошкове грађевинских радова одржава- 

ња сноси Водовод. 

Члан 10. 

(1) Сваки објекат, по правилу, мора да има 

властити водоводни и канализациони прикључак. 

(2) За објекте који имају противпожарну 

инсталацију, изводи се посебан прикључак за про- 

тивпожарну заштиту. 

(3) Водомјерно и ревизионо окно се смје- 

штају у парцели објекта, поред регулационе линије. 

(4) Уколико се грађевинска и регулациона 

линија поклапају, код пројектовања приземља обје- 

ката треба остави простор за смјештање водомјерног 

и ревизионог окна унутар регулационе линије. 

 

Члан 11. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак, 

по правилу, постављају се преко јавне површине. 

(2) Уколико није могуће поставити водо- 

водни прикључак на начин из претходног става, 

спајање унутрашње водоводне инсталације са јавним 

водоводом може се привремено вршити преко 

водоводне мреже најближе и најподесније улице, 

при чему у сваком конкретном случају, услове 

одређује Водовод. 

(3) Корисници градске водоводне и канали- 

зационе мреже не могу бранити другим (постојећим 

или новим) субјектима прикључење на градску 

водоводну и канализациону мрежу без обзира на 

количине воде у мрежи. 

(4) Ако прикључни цјевовод прелази преко 

туђег земљишта, корисник је обавезан доставити 

сагласност власника земљишта, овјерену од стране 

нотара, или изјаву власника овјерену код надлежног 

општинског органа или уговор о заснивању права 

служности, преко којег се полаже прикључни 

цјевовод, односно гдје се поставља водомјерно окно. 

(5) У дијеловима насеља гдје не постоји 

изграђена јавна водоводна мрежа, Водовод може 

одобрити привремени прикључак за групу грађана. 

(6) Одобрење за прикључак врши се на 

основу захтјева. Уз захтјев, доставља се сагласност 

власника земљишта преко којег се полаже 

прикључни цјевовод (односно гдје се поставља 

водомјерно окно), овјерена од стране нотара, и 

уговор-овјерен од стране нотара, којим се сви 

корисници солидарно обавезују о начину кориштења 

и плаћања утрошка воде. 

 

Члан 12. 

(1) По изградњи цјевовода у улици у којој се 

налази објекат са привременим прикључком, 

Водовод је дужан да у року од 30 дана, извршити 

преприкључење,a трошкови преприкључења падају 

на терет корисника. 

(2) У дијеловима насеља у којима није било 

јавне канализације, а која је накнадно изграђена, 

прикључење објекта на јавну канализацију се мора 

извршити у року од шест мјесеци од техничког 

пријема канализационе мреже. 

 

Члан 13. 

(1) Прикључење објекта на јавни водовод и 

јавну канализацију мора се извршити истовремено. 

(2) Забрањено је испуштање канализације ди- 
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ректно из објеката, септичких јама и из прелива из 

септичких јама у канале поред пута, ливаде и на 

друге површине. 

(3) Уколико на предметном подручју не 

постоји јавна канализација, прикључење на јавни 

водовод може се извршити ако је изграђена пропи- 

сана септичка јама, а према Правилнику о одводњи 

отпадних вода за подручја градова и насеља гдје 

нема јавне канализације („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/01). 

 

Члан 14. 

(1) За објекте у изградњи, може се одобрити 

градилишни прикључак уколико је издато одобрење 

за грађење објекта. 

(2) Градилишни прикључак се може одобри- 

ти као привремени, најдуже до пет година, с могућно- 

шћу продужетка и не може се спојити са инстала- 

цијама објекта.  

(3) Корисник је дужан да обезбиједи одво- 

дњу воде са градилишног прикључка. 

 

Члан 15. 

За објекте, код којих, због проширења капа- 

цитета или измјене технолошког производног про- 

цеса, долази до повећања потрошње воде или промје- 

не квалитета испуштених одпадних вода, одобравање 

новог водоводног и канализационог прикључка врши 

се по одредбама ове одлуке. 

 

Члан 16. 

(1) Водомјерна гарнитура (вентил прије и 

послије водомјера, водомјер) се смјешта у водомје- 

рно окно, минималних димензија: 100 cm х100 cm х 

100 cm. 

(2) Уколико је објекат вишенамјенске стру- 

ктуре (становање и пословне намјене), у водомјерно 

окно се може поставити више водомјера, а димензије 

окна прописује Водовод. 

(3) Сваки водомјер мора бити пломбиран, и 

баждарен од стране надлежног органа за испитивање 

типа и за вршење периодичних прегледа водомјера. 

(4) Баждарење и замјенa водомjера се врши 

сваких пет година. 

(5) За одржавање мјерног мјеста и мјерног 

инструмента плаћа се мјесечна накнада.  

(6) Висину накнаде из претходног става 

утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност 

Скуштине општине. 

 

Члан 17. 

(1) Корисник водоводног прикључка дужан 

је бринути се да водомјерно окно буде увијек чисто и 

суво, а водомјер добро заштићен од мраза, механи- 

чког оштећења, крађе, и да му прилаз увијек буде 

уредан и слободан. 

(2) Власник, односно корисник водомјерног 

окна сноси одговорност за штету насталу због 

неисправности водомјерног окна. 

(3) Трошкови оправке водомјерне гарнитуре, 

због неисправности и лошег одржавања водомјерног 

окна, падају на терет корисника. 

(4) Водовод је дужан, писменим путем 

упозорити корисника водоводног прикључка о уоче- 

ним неправилностима у водомјерном окну, које је 

дужан отклонити у року од 10 дана, од дана пријема 

упозорења. 

(5) Уколико корисник водоводног прикљу- 

чка не отклони недостатке у року из претходног 

става, недостатке отклања Водовод, на терет 

корисника. 

 

Члан 18. 

(1) Секундарни водомјер је у надлежности 

Водовода, који врши замјену и поправку водомјера. 

(2) Корисник водомјера је дужан бринути о 

заштити секундарног водомјера од штетних утицаја 

и крађе, а уколико дође до оштећења из наведених 

разлога, трошкове оправке или замјене сноси кори- 

сник.  

(3) Уколико дође до процуривања на самом 

секундарном водомјеру, те на споју испред или иза 

секундарног водомјера, трошкове сноси Водовод. 

(4) Сва инсталација од споја иза централног 

водомјера до споја испред вентила секундарног 

водомјера, као и систем очитања водомјера је у 

власништву сувласника заједничких дијелова зграде.  

(5) Сви трошкови одржавања ове инстала- 

ције падају на терет сувласника заједничких дије- 

лова зграде, као и евентуална штета настала усљед 

неисправности ових инсталација. 

(6) Корисници, сувласници заједничких дије- 

лова зграде, дужни су закључити уговор о одржа- 

вању инсталација из претходног става, са овлашће- 

ним предузећем. 

(7) Уколико корисници, сувласници заједни- 

чких дијелова зграде, не отклоне квар у року од два 

дана, Водовод је овлашћен да отклони квар, и 

обезбиједи одржавање система о трошку корисника, 

сувласника заједничких дијелова зграде. 

(8) Инсталације иза секундарног водомјера 

власништво су корисника, власника засебне једи- 

нице, стана, пословног простора, те их је дужан 

одржавати о свом трошку. 

(9) До уградње мјерила за сваког потрошача 

појединачно, потрошачи код којих се потрошња воде 

не може мјерити посебним водомјером за сваког 

потрошача, накнаду за утрошену воду и коришћење 

канализационе мреже плаћају према броју чланова 

домаћинства. 

 

Члан 19. 

(1) Корисник водоводног прикључка може 

писмено, затражити од Водовода, испитивање водо- 

мјера. 

(2) Ако се испитивањем утврди да су одсту- 

пања водомјера у прописаним границама (±2%), 

трошкови скидања, испитивања и поновног поста- 

вљања водомјера падају на терет корисника. 

(3) Ако су одступања већа од 2%, обра- 

чунава се исправка према висини утврђене погре- 

шке, у корист, или на штету потрошача, а трошкови 

испитивања падају на терет Водовода, те се уграђује 

исправан водомјер о трошку Водовода. 
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(4) Исправка се може вршити само за период 

потрошње воде од три очитавања. 

(5) Водомјер се, према потреби, може 

замијенити и прије истека рока за његову замјену, 

као и испитати у свако вријеме. 

 

Члан 20. 

(1) Одржавање ревизионог канализационог 

окна је обавеза корисника, прикљученог на јавну 

канализацију. 

(2) Уколико је прикључак на јавну канализа- 

цију изведен без ревизионог окна, трошкови одржава- 

ња прикључка падају на терет корисника. 

(3) Власник, односно корисник ревизионог 

канализационог окна, сноси одговорност за штету, 

насталу због неисправности окна. 

 

V – КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНА-  

      ЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 21. 

(1) Уколико се укаже потреба да се, због 

радова на јавном водоводу или јавној канализацији, 

прикључени објекат привремено искључи са јавног 

водовода или јавне канализације, Водовод је 

обавезан да о томе обавијести корисника прикључка, 

путем средстава јавног информисања, или на други 

погодан начин, а здравствене установе и индустри- 

јске произвођаче животних намирница - и непосре- 

дно, најмање три дана прије искључења са јавног 

водовода или јавне канализације. 

(2) Ако прекид у испоруци воде траје дуже 

од 12 сати, Водовод је дужан да, путем цистерни или 

на други начин, обезбиједи воду за пиће. 

 

Члан 22. 

(1) Затварање и отварање главног прикљу- 

чног вентила и вентила водомјерне гарнитуре може 

вршити искључиво Водовод. 

(2) У случају квара на водоводној инстала- 

цији иза водомјера, затварање вентила иза водомјера 

може извршити корисник. 

(3) Изузетно у случају квара на водомјеру, а 

ради спречавања настанка штете, корисник може 

затворити и вентил испред водомјера, и о томе је 

дужан одмах обавијестити Водовод. 

(4) Сваки уочени квар на водомјерној гарни- 

тури, корисник водоводног прикључка је дужан 

одмах пријавити Водоводу. 

 

Члан 23. 

(1) Корисник може привремено отказати 

коришћење јавног водовода и јавне канализације. 

Код привременог отказа, Водовод демонтира водо- 

мјер и затвара арматуру на споју водоводног прикљу- 

чка. 

(2) Трошкове проузроковане искључивањем 

корисника са јавног водовода, односно поновним 

прикључивањем, код привременог отказа, сноси ко- 

рисник. 

(3) Корисник може трајно отказати кори- 

шћење јавног водовода и јавне канализације само у 

случају да се објекат трајно ставља ван функције.  

(4) Код трајног отказа, Водовод потпуно 

укида водоводни прикључак путем блокаде на мје- 

сту прикључка на цијеви. 

 

Члан 24. 

(1) Преко хидраната јавног водовода, вода 

се може узимати само за потребе гашења пожара и 

то само од стране Ватрогасне службе. 

(2) Ватрогасна служба има право да за 

гашење пожара, узима воду из свих хидраната. 

(3) За утрошак воде за гашење пожара не 

плаћа се накнада. 

(4) Вода из хидраната за остале потребе 

може се узимати само по одобрењу издато од стране 

Водовода. 

 

Члан 25. 

(1) У случају веома тешке несташице воде, 

нарочито послије елементарних непогода Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције може 

прописати начин ограничавања потрошње воде. 

(2) Ограничење потрошње воде из претхо- 

дног става се не односи на ватрогасну службу за 

случај гашења пожара. 

 

Члан 26. 

Ако корисник јавне канализације, намјерно 

или непрописним коришћењем, проузрокује зачепље- 

ње јавне канализације, дужан је сносити трошкове 

отчепљења. 

 

Члан 27. 

(1) Забрањено је вршити прикључивање на 

јавни водовод и јавну канализацију, директно или 

преко унутрашњих инсталација другог корисника. 

(2) Забрањено је уграђивање одвојка на 

водоводном прикључку између његовог споја са во- 

доводном мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер. 

(3) Објекат, односно простор који буде 

прикључен на начин из претходних ставова, биће 

искључен са мреже јавног водовода, односно јавне 

канализације. 

 

Члан 28. 

Забрањено је на траси јавног водовода и 

јавне канализације, градити објекте, депоновати 

материјал и вршити друге радње које могу угрозити 

функционисање и одржавање јавног водовода и 

канализације. 

 

Члан 29. 

Индустријски објекти могу се прикључити 

на јавну канализацију уколико им је квалитет 

одпадне воде у складу са Правилником о условима 

за испуштања отпадних вода у јавну канализацију 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 

 

Члан 30. 

(1) У јавну канализацију је забрањено 

упуштати и убацивати: запаљиве и експлозивне 

материје, уља, масноће, пепео, смеће, троску, сламу, 

дрво, пластичне предмете, крпе, перје, месо, длаке, 

изнутрице, воће, поврће, грађевинске материјале, и 
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све друге материјале који могу довести до оштећења 

и зачепљења јавне канализације, а у складу са 

чланом 16. Правилником о условима за испуштања 

отпадних вода у јавну канализацију („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 44/01). 

(2) Изузетно, на посебно припремљеним 

мјестима може се одобрити убацивање снијега и леда 

у канализацију.  

(3) Забрањено је прикључење фекалне и 

мјешовите канализације на уличне сливнике. 

 

Члан 31. 

(1) Утрошак воде из јавног водовода утвр- 

ђује се очитавањем водомјера, а израчунава се према 

разлици између стања водомјера очитаних приликом 

двају узастопних очитавања. 

(2) Период очитавања, у правилу, износи 

мјесец дана, а очитавање водомјера врши се у прави- 

лним временским размацима. 

 

Члан 32. 

(1) За објекте колективног становања, ста- 

мбено-пословне и пословне објекте који имају секу- 

ндарне водомјере, обрачун се врши према очитавању 

секундарних водомјера, и испоставља се на име 

корисника као први дио рачуна. 

(2) За стамбене јединице, разлика између 

очитавања главног водомјера и збира потрошње са 

припадајућих секундарних водомјера је заједничка 

потрошња, коју плаћају сви корисници секундарних 

водомјера, а за разлику потрошње испоставља се 

рачун на име заједнице етажних власника, као други 

дио рачуна. 

(3) Пословним просторима, обрачун разлике 

између главног водомјера и збира потрошње припа- 

дајућих секундарних водомјера врши се сразмјерно 

учешћу у укупној потрошњи, и испоставља се свим 

пословним просторима као други дио рачуна. 

(4) У објектима вишенамјенске структуре 

(становање и пословна намјена) у којима не постоје 

технички услови за уградњу водомјера за јединице 

становања и јединице пословања, корисници су ду- 

жни закључити уговор о међусобним односима у 

погледу обрачуна и плаћања уторшка воде, те 

овјерити уговор од стране нотара. 

(5) Примјерак уговора корисници су обаве- 

зни доставити Водоводу. 

 

Члан 33. 

(1) У случајевима када се водомјером не 

може утврдити утрошак воде (застој или оштећење 

водомјера, спријечен прилаз водомјеру, ради заштите 

водомјера од смрзавања не врши се очитање 

водомјера), Водовод ће извршити обрачун на основу 

процјене просјечне потрошње. 

(2) Основ за процјену, служи средња потро- 

шња воде у претходна три очитавања, при којима је 

водомјер исправно мјерио утрошак воде. 
 

Члан 34. 

(1) Радници Водовода који очитавају водо- 

мјере, обавезни су да у радном времену: 

1) носе службена одјела, с ознаком „Водо- 

вода“, 

2) да имају писмено овлашћење за вршење 

тог посла,  

3) да на захтјев корисника покажу овла- 

шћење. 

(2) Корисник је обавезан да омогући очита- 

вање водомјера.  

(3) Ако кривицом корисника читач не може 

очитати водомјер, оставиће обавијест или опомену. 

Привремени обрачун ће се извршити по процјени у 

смислу члана 33. ове одлуке, а коначан обрачун 

извршиће се код сљедећег очитавања. 

 

Члан 35. 

(1) Рачуни о утрошеној количини воде 

испостављају се на основу података до којих се 

дошло очитавањем водомјера, или у складу са 

чланом 32. ове одлуке. 

(2) Обрачун утрошка воде за кориснике 

заједничког водомјера се врши на основу уговора, 

којим су регулисани критерији о учешћу сваког 

корисника у потрошњи и плаћању воде, као и 

заједничка одговорност у случају неблаговременог 

измирења обавеза за утрошену воду. 

 

Члан 36. 

(1) У погледу обрачуна и фактурисања утро- 

шка воде, утврђују се сљедеће категорије потро- 

шача: 

1) домаћинства, 

2) привреда и приватно предузетништво, 

3) остала потрошња (здравство, образовање, 

спорт, култура и војне установе). 

(2) Цијене воде и канализације утврђује 

Водовод, а примјењује по прибављању сагласности 

на исте од стране Скупштине општине Прњавор. 

(3) Oпштина Прњавор може обезбједити 

субвенције друштвеним категоријама потрошача 

које нису у могућности да изврше плаћање кому- 

налних услуга. 

(4) Критеријум за додјелу субвенција биће 

утврђен Правилником, који ће донијети Скупштина 

општине. 

 

Члан 37. 

(1) Водовод има право затворити воду на 

водоводном прикључку у сљедећим случајевима: 

1) Кад потрошач одјави потрошњу воде, 

2) Кад се досадашња потрошња одјави, а но- 

ва не пријави, 

3) Кад стање интерних водоводних инстала- 

ција и уређаја угрожава здравље корисника због ква- 

литета воде у водоводној мрежи или загађености 

окна (шахта), 

4) Кад се врши отклањање сметњи и кварова 

на интерној водоводној и канализационој инста- 

лацији или на водоводној односно канализационој 

мрежи, 

5) Кад је окно (шахт) за смјештај водомјера 

загађен, затрпан или неприступачан, а потрошач и 

послије опомене није предузео нужне мјере да се ста- 
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стање поправи, 

6) Кад потрошач крши прописе о штедњи 

воде, ако је штедња одређена, 

7) Кад потрошач не плати рачун за потро- 

шњу воде и коришћење канализационе мреже два 

мјесеца у периоду од шест мјесеци под условом да то 

техничке могућности дозвољавају и да се искљу- 

чењем тог корисника не угрожавају други кори- 

сници, 

8) Кад потрошач преко неовлашћеног лица 

угради водомјер, 

9) Кад водомјер стане прије истека рока или 

показује ненормалну потрошњу, а потрошач одбије 

да плати трошкове оправке ванредног баждарења, 

10) Ако потрошач поквари водомјер,  

11) Ако потрошач не поступи у складу са 

чланом 10. ове Одлуке. 

(2) У случајевимa из става 1. овог члана 

довод воде за снабдијевање потрошача остаје затво- 

рен све док се не отклоне узроци због којих је 

извршено затварање а трошкови затварања и поно- 

вног отварања падају на терет потрошача.  

(3) Ако постоје разлози за затварање воде за 

поједине потрошаче који користе заједнички водо- 

мјер (веће стамбене зграде), искључење се може 

извршити кад орган управљања зграде одбије да 

плати утрошак воде или се не уклоне сметње и 

кварови. 

 

VI – НАДЗОР 

 

Члан 38. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће 

Комунална полиција. 

 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ 

до 7.000,00 КМ, казниће се за прекршаје, Водовод, 

ако: 

1) се не придржава обавезе утврђене у члану 

4. став 4, 

2) се не придржава обавезе утврђене у члану 

5. став 1 и став 3, 

3) не закључи уговор из члана 6. став 5, 

4) не закључи уговор из члана 7. став 4, 

5) не ријеши у року по захтјеву корисника из 

члана 8. став 5, 

6) не изведе прикључак у року из члана 9. 

став 2, 

7) изврши прикључење објекта на јавни 

водовод супротно члану 13, 

8) се не придржава обавеза, утврђених у чла- 

ну 19. став 2, став 4. и став 5, 

9) се не придржава обавезе утврђене у члану 

21. став 2, 

10) се не придржава обавезе утврђене у чла- 

ну 33. став 1, 

11) се не придржава обавеза утврђених у чла- 

ну 35. став 2. 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном лицу но- 

вчаном казном у износу од 100,00 КМ до 3.000,00 

КМ. 

 

Члан 40. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ 

до 9.000,00 КМ, казниће се, за прекршаје, правно 

лице као корисник, ако: 

1) се не придржава обавезе, утврђене у 

члану 7. став 1, став 2, став 3 и став 5, 

2) изведе прикључак на јавни водовод или 

јавну канализацију супротно одредби члана 9. став 1. 

и став 6, 

3) се не придржава обавезе утврђене у члану 

17. став 1, 

4) се не придржава обавеза утврђених у чла- 

ну 18. став 2, став 4. и став 6, 

5) се не придржава обавезе утврђене у члану 

20. став 1, 

6) затвори вентил испред водомјера, а о 

томе не обавијести Водовод (члан 22. став 3), 

7) узима воду преко хидранта јавног водо- 

вода, осим за потребе гашења пожара и прања улица 

(члан 24. став 1), 

8) се прикључи на локални извор снабди- 

јевања водом (члан 27. став 2.), 

9) се не придржава забрана прописаних 

чланом 29, 

10) не омогући очитавање водомјера (члан 

34. став 2.) 

11) не закључе уговор о међусобним одно- 

сима у погледу обрачуна и плаћања утрошка воде из 

члана 35. став 2. 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, ка- 

зниће се и одговорно лице у правном лицу, новча- 

ном казном - у износу од 150,00 КМ до 4.000,00 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се предузетник новчаном казном, у износу 

од 150,00 КМ до 3.000,00 КМ. 

(4) За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се физичко лице новчаном казном, у износу 

од 100,00 КМ до 2.000,00 КМ. 

 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о јавном водоводу и јавној канализа- 

цији („Службени гласник општине Прњавор“, број 

2/99 и 4/03). 

 

Члан 42. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-141/17                            Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

399 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 12. Закона о систему јавних 
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служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника 

о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 26.09. 

2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор 

 
Члан 1. 

У Одлуци о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 12/16) у члану 3. ставу (1) 

тачка „5) 91.02 Дјелатност музеја„ брише се, а тачке 

6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) и 13) и 14), постају тачке 5), 

6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) и 13). 

 
Члан 2. 

 Јавна установа Центар за културу Прњавор 

дужна је да усклади Статут установе са одредбама 

ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-142/17                             Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

400 
 

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 161. став 1. и члана 201. став 1. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

дана 26.09.2017. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о додјели објекта старе школе у Доњој Илови на 

привремено коришћење 

 
Члан 1. 

Додјељује се на привремено коришћење без 

накнаде објекат, у власништву општине Прњавор, у 

Доњој Илови изграђен на земљишној парцели 

означеној као к.ч. број 559/2 к.о. Доња Илова уписан 

у ПЛ 57, укупне површине 278 m2 и припадајућа па-  

рцела укупне површине 2771 m
2
 Јавној установи 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да са корисником објекта којем се додјељује на кори- 

шћење 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: 01-022-143/17                            Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

401 
 

 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 161. и 201. став 1. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

26.09.2017. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о давању на привремено коришћење пословних 

простора на парцели означеној као к.ч. 172/2 к.о. 

Прњавор 

 

Члан 1. 

Додјељују се на привремено коришћење без 

накнаде простори у власништву општине Прњавор, 

према сљедећем: 

- Удружење „Останак“, пословни простор број 

24, површине 10,50 m
2
, у објекту општине 

Прњавор на земљишној парцели к.ч. 172/2 к.о. 

Прњавор, у улици Светог Саве бр. 12, 

- Удружење родитеља са четворо и више дјеце 

Прњавор, пословни простор број 24А, 

површине 10,50 m
2
, у објекту општине Прњавор 

на земљишној парцели к.ч. 172/2 к.о. Прњавор, 

у улици Светог Саве бр. 12. 
 

Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да са корисницима којима се додјељују на кори- 

шћење пословни простори 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 да- 
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на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-145/17                                    Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

402 
 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 6, 7. и 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 41/03), члана 88. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 37/12 и 90/16), 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 9. и 10. Одлуке о оснивању Јавне установе 

Центар за социјални Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 17/16) и члана 161, а у вези 

са чланом 201. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавро“, број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор, на 10. сједници одржаној дана 26.09.2017. 

године донијела је 

 

ОДЛУКУ   

о утврђивању критеријума за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор и расписивање Јавног 

конкурса  

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују крите- 

ријуми за избор и именовање чланова Управног 

одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор. 

(2) Под критеријумима за избор чланова 

Управног одбора из претходног става сматрају се 

општи и посебни услови утврђени овом одлуком. 

  

Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

 1) да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

 2) да су старији од 18 година, 

3) да имају општу здравствену способност,  

 4) да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисци- 

плинске мјере на било којем нивоу власти у 

Републици Српској у периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене  позиције, 

 5) да нису осуђивани за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које их чине неподобним за 

обављање послова на упражњеним позицијама, 

односно да се против њих не води кривични посту- 

пак, 

 6) да не служе казну, изречену од стране 

Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 

под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 

налогу да се појаве пред судом (члан IX-1. Устава 

Босне и Херцеговине). 

(2) Посебни услов за именовање органа из 

претходног члана је: 

- да имају високу или вишу стручну спрему 

– VII или VI степен стручне спреме. 

 

Члан 3. 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и име- 

новање чланова Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор. 

 

Члан 4. 

 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана последњег објављивања 

конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог 

члана. 

 

Члан 5. 

(1) Скупштина општине именује Комисију 

за спровођење поступка по Јавном конкурсу, која ће 

спровести процедуру јавног конкурса и извјештај о 

спроведеном поступку за чланове Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад  Прњавор 

доставити Начелнику општине, који ће приједлог 

доставити Скупштини општине на коначно одлу- 

чивање.  

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји се 

од пет чланова и то три члана из реда општинских 

службеника, а два члана који нису запослени у 

Општонској управи.  

(3) У Комисију из став 1. овог члана именују 

се лица која имају најмање исти или већи степен 

стручне спреме за који се спроводи поступак, те 

лица која су упозната са одредбама Закона о мини- 

старским, владиним и другим именовањима Репу- 

блике Српске. 

 

Члан 6. 

За спровођење ове одлуке задужује се Стру- 

чна служба Скупштине општине. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-150/17                            Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

403 
 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 6, 7. и 8. Закона о 
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министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 41/03), члана 73. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09 и 44/15), 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 6. и 12. Одлуке о организовању Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 20/17) и члана 161, 

а у вези са чланом 201. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавро“, број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор, на 10. сједници одржаној дана 26.09.2017. 

године донијела је 
 

ОДЛУКУ   

о утврђивању критеријума за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног 

конкурса  

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују крите- 

ријуми за избор и именовање чланова Управног одбо- 

ра Јавне здравствене установе Дом здравља Прња- 

вор. 

(2) Под критеријумима за избор чланова 

Управног одбора из претходног става сматрају се 

општи и посебни услови утврђени овом одлуком. 
  

Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

 1) да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

 2) да су старији од 18 година, 

3) да имају општу здравствену способност,  

 4) да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисципли- 

нске мјере на било којем нивоу власти у Републици 

Српској у периоду од три године прије дана обја- 

вљивања упражњене  позиције, 

 5) да нису осуђивани за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које их чине неподобним за 

обављање послова на упражњеним позицијама, одно- 

сно да се против њих не води кривични поступак, 

 6) да не служе казну, изречену од стране 

Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 

под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 

налогу да се појаве пред судом (члан IX-1. Устава 

Босне и Херцеговине). 

(2) Посебни услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

- 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 3. 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и имено- 

вање чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор. 

 

Члан 4. 

 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана последњег објављивања 

конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог 

члана. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина општине именује Комисију 

за спровођење поступка по Јавном конкурсу, која ће 

спровести процедуру јавног конкурса и извјештај о 

спроведеном поступку за чланове Управног одбора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор 

доставити Начелнику општине, који ће приједлог 

доставити Скупштини општине на коначно одлу- 

чивање.  

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји се 

од пет чланова и то три члана из реда општинских 

службеника, а два члана који нису запослени у 

Општонској управи.  

(3) У Комисију из став 1. овог члана именују 

се лица која имају најмање исти или већи степен 

стручне спреме за који се спроводи поступак, те 

лица која су упозната са одредбама Закона о мини- 

старским, владиним и другим именовањима Репу- 

блике Српске. 

 

Члан 6. 

За спровођење ове одлуке задужује се 

Стручна служба Скупштине општине. 
 

 
Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-151/17                            Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

404 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

чланa 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17)  
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Скупштина општине Прњавор на 10. сједници одр- 

жаној 26.09.2017. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 

продаје непокретности у својини општине Прњавор, 

означене као к.ч.бр.209/21 „Мусин Цер“ њива 5, у 

укупној површини од 753 м
2
, уписана у ПЛ број 83 

к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 1/1 

дијела (нови премјер), што по старом премјеру 

одговара к.ч.бр.1031/24 „Мусин цер“ њива, у укупној 

површини од 753 м
2
, уписана у зк.ул.2570 к.о. 

Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 дије- 

ла, у сљедећем саставу: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Бранка Ристић, члан, 

4) Наташа Радуловић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Милоранка Лазаревић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације, у поступку продаје непокретности у сво- 

јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-43/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. 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 16. став 6. Закона о систему ја- 

вних служби („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 68/07 и 109/12), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и чланова 161. 167. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени глaсник општине Прњавор“, број 21/17) Ску- 

пштина општине Прњавор, на 10. сједници одржаној 

26.09.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 
 

1. Разрјешавају се дужности чланова Упра- 

вног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор: 

1) Драган Ћорић из Кокора, 

2) Огњен Ђурић из Прњавора и  

3) Милена Радоњић из Околице,   

прије истека времена на који су именовани. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи-  

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-44/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

406 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број  97/16), члана 16. став 6. Закона о систему ја- 

вних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и чланова 161. и 167. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени глaсник 

општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор, на 10. сједници одржаној 26.09.2017. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

  

1. Именују се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за соција- 

лни рад Прњавор, у саставу: 

1) Радић Драган, предсједник, 

2) Кузмановић Сања, члан, 

3) Радоњић Милена, члан. 

  2. Вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пр- 

њавор, именују се до окончања поступка јавне конку- 

ренције, а најдуже на период до 60 дана. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

407 
 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

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) и чланова 161. и 167. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17) 

Скупштина општине Прњавор на 10. сједници одржа- 

ној 26.09.2017. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор 

  

1.  Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 
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социјални рад Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 

избор) у сљедећем саставу: 
1) Наташа Радуловић, предсједник, 

2) Наташа Остојић, члан, 

3) Дијана Милијаш-Трипуновић, члан, 

4) Бојана Ивановић, члан, 

5) Вујадин Малиновић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 

избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 

кандидата. Комисија за избор ће извјештај о про- 

веденом поступком са утврђеном ранг-листом канди- 

дата за избор по Јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор доставити Наче- 

лнику општине на даље поступање. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-46/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

408 
 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

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) и чланова 161. и 167. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17) 

Скупштина општине Прњавор  на 10. сједници  

одржаној 26.09.2017. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор  

  

1.  Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 

избор) у сљедећем саставу: 
1) Александар Његомировић, предсједник, 

2) Бранка Ристић, члан, 

3) Славко Смиљанић, члан, 

4) др Зоран Бјелетић, члан, 

5) Ненад Ђекић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 

избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 

кандидата. Комисија за избор ће извјештај о 

проведеном поступком са утврђеном ранг-листом 

кандидата за избор по Јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор доставити 

Начелнику општине на даље поступање. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-47/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

409 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 95. став 1. тачка г. Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11 и 

33/14), члана 7. Правилника о избору и раду шко- 

лског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“ број 7/09, 12/09 и 69/13), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и чланова 161. и 167. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 21/17) 

Скупштина општине Прњавор је на 10. сједници 

одржаној 26.09.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, 

испред јединице локалне самоуправе бира се Ђекић 

Ненад из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ 

Прњавор, испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-48/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

410 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 44/17), члана 7. 

Правилника о избору и раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 7/09, 

37/09 и 65/13), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 
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општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине Прњавор 

је на сједници одржаној 26.09.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Школа за основно музичко образовање Прњавор 
 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Школа за основно музичко образовање Прњавор, 

испред јединице локалне самоуправе бира се Бранка 

Јовић Атић из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Школа за основно музичко образовање 

Прњавор, испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-49/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

411 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 44/17), члана 7. 

Правилника о избору и раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 7/09, 

37/09 и 65/13), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине Прњавор 

је на сједници одржаној 26.09.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска, испред 

јединице локалне самоуправе бира се Божуновић Ми- 

лица, кћи Предрага из Шибовске, општина Прњавор. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска, 

испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-50/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

412 
 

На основу члана 39. Закона о локалној са- 

моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17) Скупштина општине Прњавор 

је, на 10. сједници одржаној 26.09.2017. године, 

донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о измјени Рјешења о избору чланова Одбора за 

борачко-инвалидску заштиту 

 

1. У Рјешењу о избору чланова Одбора за 

борачко-инвалидску заштиту, број: 01-111-45-12/16  

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 28/16) 

мијења се подтачка 2) тачке 1. и чласи: 

„ 2) Веса Вуковић.“ 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-51/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

413 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

и чланова 16. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17) Скупштина општине Прњавор 

је, на 10. сједници одржаној 26.09.2017. године, 

донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о измјени Рјешења о избору чланова Комисије за 

мјесне заједнице 
 

1. У Рјешењу о избору чланова Комисије за 

мјесне заједнице, број: 01-111-45-4/16  („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 28/16) мијења се 

подтачка 2) тачке 1. и чласи: 

„ 2) Веса Вуковић.“ 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-52/17                               Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

414 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), разматрајући нацрт 

Одлуке о условима и начину организације јавног 

превоза лица и ствари у друмском саобраћају на 

подручју општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор, на 10. сједници одржанoj дана 26.09.2017. 

године, доноси 
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З А К Љ У Ч А К   

 

1. Нацрт Одлуке о условима и начину орга- 

низације јавног превоза лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Прњавор, сушти- 

нски, формално и правно технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-146/17                             Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

415 
                         

На основу члана 87. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“, број 21/17), разматрајући Извјештај о извр- 

шењу буџета општине Прњавор за период 01.01-

30.06.2017. године, Скупштина општине Прњавор, на 

10. сједници одржанoj дана 26.09.2017. године, доноси 

  

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за 

период 01.01-30.06.2017. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-147/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

416 
                         

На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), након разматрања Информа- 

ције о вршењу инспекцијског надзора на подручју 

општине Прњавор за период 01.01-30.06.2017. годи- 

не, Скупштина општине Прњавор, на 10. сједници 

одржанoj дана 26.09.09.2017. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о вршењу инспекцијског надзора на 

подручју општине Прњавор за период 01.01-30.06. 

2017. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-148/17                              Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 

417 
                         

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 15/17) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 21/17), након 

разматрања Информације о изграђеним споме- 

ницима погинулим борцима Одбрамбено-ота- 

џбинског рата Републике Српске и програму 

обиљежавања годишњица изградње споменика у 

општини Прњавор у 2016. години, Скупштина 

општине Прњавор, на 10. сједници одржанoj 

дана 26.09.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о изграђеним споменицима погинулим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске и програму обиљежавања годишњица изгра- 

дње споменика у општини Прњавор у 2016. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-149/17                     Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

418 
                         

На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), у оквиру разматрања Прије- 

длога Одлуке о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор и расписи- 

вање Јавног конкурса, на приједлог Клуба одборника 

СНСД, Скупштина општине Прњавор, на 10. сједни- 

ци одржанoj дана 26.09.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор у својству 

оснивача Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор тражи од Управног одбора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор да нето 

накнаде чланова Управног одбора ове установе 

смањи за 40%, почевши од 01.10.2017. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-151-1/17                         Предсједник 

Датум: 26.09.2017. године           Скупштине општине   

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

419 
                         

На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона  
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о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), чланова 22. и 44. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 

46/17), члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17) и 

члана 6. Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 6/15), начелник општине Прњавор 

доноси  
 

О Д Л У К У 

о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
 

Члан 1. 

Овом одлуком именује се Општински штаб 

за ванредне ситуације. 
 

Члан 2. 

У Општински штаб за ванредне ситуације 

именују се: 

1. командант Штаба – Дарко Томаш, начелник 

општине; 

2. замјеник команданта Штаба – Жељко Симић, 

предсједник Скупштине општине; 

3. начелник Штаба - Зденко Тупајић, шеф Одсјека 

за цивилну заштиту; 

4. члан Штаба за осматрање, обавјештавање и узбу- 

њивање, мобилизацију и материјално-техничке 

послове - Јеленко Симић, стручни сарадник за 

оперативно-планске послове цивилне заштите и 

материјалних средстава у Одсјеку за цивилну 

заштиту; 

5. члан Штаба за оперативно-планске послове – 

Горана Милијаш, виши стручни сарадник за 

оперативно-планске послове цивилне заштите и 

материјалних средстава у Одсјеку за цивилну 

заштиту; 

6.  члан Штаба за склањање и евакуацију људи и 

материјалних добара и заштиту и спасавање из 

рушевина – Далибор Прерадовић, начелник 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције; 

7. члан Штаба за збрињавање угрожених и 

настрадалих - Ђурађ Стојчић, секретар Општи- 

нске организације Црвеног крста Прњавор; 

8. члан Штаба за заштиту и спасавање од пожара, 

на води и под водом и удеса - Душан Слије- 

пчевић, старјешина Територијалне ватрогасне 

јединице Прњавор; 

9. члан Штаба за прву медицинску помоћ, хуману 

асанацију терена и противепидемиолошку за- 

штиту - др Свјетлана Малић, директор ЈЗУ 

„Дом здравља“ Прњавор; 

10. члан Штаба за заштиту и спасавање животиња и 

намирница животињског поријекла, радиоло- 

шко-хемијско-биолошку заштиту, асанацију те- 

рена и заштиту животне средине – Сузана Швра- 

ка, начелник Одјељења за инспекцијске по- 

слове; 

11. члан Штаба за заштиту биља и биљних про- 

извода и асанацију терена – Мишо Вујић, на- 

челник Одјељења за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство;  

12. члан Штаба за опште обавезе, друштвене дје- 

латности, невладине организације и предузе- 

тнике – Љубиша Шикарац, начелник Одјељења 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности; 

13. члан Штаба за сарадњу и провођење мјера из 

надлежности полиције – Милан Врховац, кома- 

ндир Полицијске станице Прњавор,                           

14. члан Штаба за информисање и односе са ја- 

вношћу - Лидија Калењук Милијаш, Шеф про- 

токола у Кабинету начелника, и 

15. члан Штаба за финансијско пословање – Але- 

ксандар Његомировић, начелник Одјељења за 

финансије. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о именовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације број: 01/1-022-161/16 од 15.12. 

2016. године („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 28/16). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

        

Број: 01/1-022-133/17                            Начелник 

Датум: 15.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

420 
                    

На основу члана 18. став 7., члана 59. и 

члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16), 

члана 16. став 7., члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и Стратешког оквира за успостављање 

јавно-приватног дијалога („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/17), Начелник општине 

Прњавор  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Привредног савјета општине Прњавор 

 

I 

Овом Одлуком оснива се Привредни савјет 

општине Прњавор (у даљем тексту: Привредни 

савјет). 

 

II 

(1) Главни задаци Привредног савјета су: 

1) Дијагноза административних и других баријера 

и уских грла којима се омета, успорава и 

отежава пословање привредних субјеката и 

покретање нових предузетничких и пословних 

активности на територији општине; 

2) Редовно међусобно информисање јавног и 

приватног сектора; 

3) Праћење и процјена дјелотворности политика, 

мјера и инструмената којима се утиче на 

унапређивање конкурентности предузећа и 

јачање предузетништва; 
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4) Давање препорука и приједлога које воде 

смањивању и отклањању баријера, унапре- 

ђивању пословног окружења и конкуре-

нтности привреде, те дјелотворнијој, хармо- 

низованијој и ефикаснијој подршци развоју 

предузетништва и привреде у цјелини; 

5) Разматрање и покретање других корисних 

иницијатива којима се може унаприједити 

предузетништво и конкурентност предузећа, 

те привредни и друштвени развој општине у 

цјелини. 

 

III 

(1) Чланове Привредног савјета именује 

Начелник општине посебним рјешењем. 

(2) Мандат чланова Привредног савјета траје 

четири године. 

 

IV 

(1) Начелник општине је по функцији пре- 

дсједник Привредног савјета. 

(2) Чланови Привредног савјета ће из реда 

представника привредних субјеката именовати замје- 

ника предсједника Привредног савјета. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 

Број: 01/1-022-132/17                           Начелник 

Датум: 15.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

421 
                    

На основу члана 18 став 7., члана 59. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 97/16), члана 16. 

став 7., члана 67. и 88. Статута општине Прњавор 

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

и Стратешког оквира за успостављање јавно-

приватног дијалога („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 20/17), Начелник општине Прњавор  

д о н о с и  

 

ПРАВИЛНИК  

о успостављању и вођењу јавно-приватног дијалога у 

општини Прњавор 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилник о успостављању и вођењу јавно-

приватног дијалога у општини Прњавор (у даљем 

тексту: Правилник) регулише учешће и улогу општи- 

не Прњавор у јавно-приватном дијалогу.  

 

II – ДЕФИНИЦИЈА ТЕРМИНА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ        

        У ПРАВИЛНИКУ 

 

Члан 2. 

(1) Јавно-приватни дијалог (у даљем тексту: 

ЈПД) - Сваки облик интеракције између јавног и 

приватног сектора, укључујући размјену инфо- 

рмација мишљења, искустава и знања између пре- 

дставника локалне самоуправе и власника микро, 

малих и средњих предузећа/задруга/удружења преду- 

зетника/инвеститора; консултовање приватног секто- 

ра о важним питањима за развој заједнице и уна- 

пређење пословног окружења; укључивање при- 

ватног сектора у процес доношења одлука на лока- 

лном нивоу. 

(2) Локални економски развој–континуи- 

рани процес у којем кључни актери и институције из 

јавног, приватног и цивилног сектора заједнички 

раде на стварању уникатних предности за своју 

локацију и локална предузећа, раде на уклањању 

тржишних несавршености, уклањању бирократских 

препрека и јачању конкурентност локалних преду- 

зећа.    

(3) Конкурентност малих и средњих преду- 

зећа -  способност малих и средњих предузећа да на 

слободном тржишту нуде своје производе и услуге, 

у складу са захтевима и стандардима локалног и 

глобалног тржишта, на компетитиван начин, уз 

адекватно ангажовање ресурса за њихову произво- 

дњу и потрошњу.   

(4) Конкурентност локалне самоуправе – ка- 

пацитет ЈЛС да у слободним условима и на равно- 

праван начин учествује на глобалном тржишту 

инвестиција, развија и нуди  повољан амбијент за 

пословање, промовише улагања и привлачи дире- 

ктне домаће и стране инвеститоре. 

(5) Повољно локално пословно окружење – 

испуњеност одређених стандарда на нивоу заједни- 

це, односно, гаранција да ће постојећи привредници, 

као и потенцијални инвеститори, добити инфо- 

рмације, услуге и услове који олакшавају вођење 

посла и активности приватног сектора које спадају у 

надлежност локалних самоуправа. 

(6) Привредни савјет – мјешовито тијело, са- 

стављено од представника јавног, приватног и циви- 

лног сектора, именовано од стране начелника општи- 

не  у циљу активног учешћа свих актера у јавно-

приватном дијалогу, развоју заједнице у цјелини, 

стварању повољног пословног окружења и јачању 

конкурентности малих и средњих предузећа. 

(7) Мала и средња предузећа (у даљем 

тексту: МСП) – према Закону о развоју малих и сре- 

дњих предузећа („Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/13) статус МСП имају привредна 

друштва, друга правна лица и предузетници који се 

разврставају према броју радника, годишњем прихо- 

ду и вриједности пословне имовине на сљедећи 

начин: мала (< 50 запослених; ≤  2 милиона КМ; ≤ 1 

милион КМ) и средња (< 250 запослених; ≤ 8 мили- 

она КМ; ≤ 4 милиона КМ). У оквиру малих преду- 

зећа могу се разликовати и микро предузећа која 

запошљавају мање од 10 радника.  

(8) Инвеститор - Инвеститор је правна или 

физичка особа која своја слободна или позајмљена 

средства улаже у посао или пројект, у очекивању 

профита у будућности. 

(9) Задруга - добровољна, интересно-орије- 

нтисана, регистрована асоцијација пољопривредних 
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произвођача и других учесника у руралном/реги- 

оналном економском развоју; 

(10) Удружење предузетника/привредника – 

добровољна, интересно-оријентисана, регистрована 

асоцијација предузетника и/или малих и средњих 

предузећа на територији општине. 

 

III - ДЕТАЉАН ОПИС КОРАКА У ПРОВОЂЕЊУ  

       ПРОЦЕДУРЕ У ОПШТИНИ ПРЊАВОР 

 

Члан 3. 

(1) Поступак успостављања и вођења ЈПД 

састоји се из сљедећих корака: 

1) Дефинисање институционалног/организа- 

ционог оквира и описа послова за вођење ЈПД (Стра- 

тешки оквир за ЈПД, Правилник о вођењу ЈПД, опис 

послова Техничког секретаријата за ЈПД),  

2) збор чланова Привредног савјета,  

3) Оснивање Привредног савјета општине 

Прњавор и успостављање ЈПД (Одлука о оснивању 

Привредног савјета), 

4) Припрема нацрта Пословника о раду 

Привредног савјета, 

5) Усвајање Годишњег плана за спровођење 

ЈПД, 

6) Праћење рада Привредног савјета, проце- 

са ЈПД и извјештавање. 

 

IV- ИНСТИТУЦИОНАЛНИ/ОРГАНИЗАЦИОНИ  

      ОКВИР И ОПИС ПОСЛОВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЈПД 

 

Члан 4. 

(1) На основу дефинисаног Стратешког 

оквира за успостављање јавно-приватног дијалога у 

складу са планираним буџетом, а на основу прије- 

длога Начелника општине предлаже се органи- 

зациона структура за вођење јавно-приватног дија- 

лога: 

 1) Као тијело за вођење јавно-приватног 

дијалога именује се Привредни савјет Општине 

Прњавор. Улога Привредног савјета је да осигурава 

континуитет јавно-приватног дијалога и помаже 

провођење Стратешког оквира за вођење јавно 

приватног дијалога.    

 2) Функцију Техничког секретаријата за 

вођење јавно-приватног дијалога и провођење 

иницијатива приватног сектора обављаће Одсјек за 

развој и предузетништво у оквиру Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности.  

  3) Улога Начелника општине је да донесе 

Одлуку о оснивању Привредног савјета и да активно 

учествује у раду Привредног савјета као члан, да 

буде упознат са приједлозима, иницијативама и 

захтјевима приватног сектора и упућује их Ску- 

пштини и другим органима на даље разматрање и 

рјешавање. 

 4) Улога Скупштине општине Прњавор је да 

прати рад Привредног савјета, да разматра и 

подржава иницијативе приватног сектора у домену 

надлежности локалне самоуправе, као и да по 

потреби, разматра приједлоге за измјене и допуне 

аката и одлука које се односе на приватни сектор, из 

њихове надлежности. 

V – ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА И  

       УСПОСТАВЉАЊЕ ЈПД-а 

 

Члан 5. 

(1) Привредни савјет се оснива са намјером 

да се успостави конкретан оквир за унапређење 

пословног окружења и јачање конкурентности у 

општини Прњавор, јачање конкурентности МСП и 

предузетника и привлачење домаћих и страних 

инвестиција.  

(2) Надлежност Привредног савјета обухва- 

та кандидовање проблема, иницијатива и давање 

препорука Начелнику општине, Скупштини општи- 

не, одјељењима општинске управе и другим релева- 

нтним институцијама на локалном и републичком 

нивоу у вези са олакшавањем и убрзавањем посло- 

вања, раста и развоја предузећа и предузетничких 

радњи на територији општине Прњавор. 

 

Члан 6. 

(1) Главни задаци Привредног савјета су: 

1) Дијагноза административних и других ба- 

ријера и уских грла којима се омета, успорава и 

отежава пословање привредних субјеката и покре- 

тање нових предузетничких и пословних активности 

на територији општине; 

2) Редовно међусобно информисање јавног и 

приватног сектора; 

3) Праћење и процјена дјелотворности поли- 

тика, мјера и инструмената којима се утиче на уна- 

пређивање конкурентности предузећа и јачање пре- 

дузетништва; 

4) Давање препорука и приједлога које воде 

смањивању и отклањању баријера, унапређивању 

пословног окружења и конкурентности привреде, те 

дјелотворнијој, хармонизованијој и ефикаснијој подр- 

шци развоју предузетништва и привреде у цјелини; 

5) Разматрање и покретање других корисних 

иницијатива којима се може унаприједити преду- 

зетништво и конкурентност предузећа, те привредни 

и друштвени развој Општине у цјелини. 

 

Члан 7. 

(1) Начелник општине доноси Одлуку о 

оснивању Привредног савјета и Рјешење о име- 

новању чланова Привредног савјета. 

(2) Најмање половину чланова Привредног 

савјета чине представници приватног сектора и по 

потреби цивилног друштва. 

(3) Представници јавног сектора не бирају 

се по имену, већ као представници релевантних 

институција, по функцији. 

(4) Привредни савјет има укупно 19 чланова. 

 

Члан 8. 

(1) Критеријуми за избор чланова Привре- 

дног савјета из редова приватног и цивилног сектора: 

1) Релевантна заступљеност свих сектора 

привреде са потенцијалима за развој (најмање по 

један представник свих значајних сектора), 

2) Представници микро, малих и средњих 

предузећа,  

3) Представници релевантних организација  
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цивилног сектора или појединци (који се баве еко- 

номским или струковним питањима – нпр. Привре- 

дна комора, Задруга, Удружење привредника и преду- 

зетника, струковна удружења, представник синди- 

ката, итд.)  

4) Најзначајнији послодавци. 

 

VI - ЗАДАЦИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНО-  

      МСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

      У СВОЈСТВУ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА  

      ЗА ЈПД 

 

Члан 9. 

(1) Координација рада Привредног савјета и 

то: 

1) Припрема, одржавање редовних и ванре- 

дних састанака и вођење записника на састанцима, 

2) Вођење евиденције о присутности и сте- 

пену активности чланова Привредног савјета, 

3) Разматрање резултата ЈПД и извјештавање 

према Начелнику и Скупштини општине о закљу- 

чцима и предузетим мјерама на основу закључака 

(минимално једном годишње), 

4) Вођење евиденције о јавно-приватном 

дијалогу: прикупљање и редовно ажурирање пода- 

така о ЈПД (изводи из медија, фото документација, 

записници са састанака, евиденција појединачних 

контаката са приватним сектором, прикупљање дока- 

за о комуникацији и сарадњи), 

 5) Прикупљање информација и припрема те- 

ма које ће се разматрати на састанцима Привредног 

савјета. 

(2) Осигурање учешћа чланова Привредног 

савјета у процесу стратешког планирања интегри- 

саног развоја: 

  1) Учешће у раду радне групе за економски 

развој, 

            2) Предлагање и иницирање интеграције резу- 

лтата ЈПД у процес стратешког планирања развоја 

општине, 

            3) Учешће у раду Партнерске групе за пра- 

ћење реализације Стратегије интегрисаног развоја. 

(3) Поступање по иницијативама чланова 

Привредног савјета и спровођење конкретних мјера у 

складу са потребама приватног сектора: 

 1) Препознавање и разматрање проблема при- 

ватног сектора и предузимање конкретних мјера и 

активности у циљу превазилажења препрека, 

 2) Предлагање мјера за побољшање посло- 

вног окружења и конкурентности, на основу закљу- 

чака и резултата Привредног савјета. 

(4) Информисање приватног сектора и конта- 

кти са МСП и предузетницима: 

1) Дефинисање садржаја намењеног прива- 

тном сектору и одржавање интернет странице намје- 

њене приватном сектору, 

2) Редовно информисање приватног сектора 

о приликама за партнерство, финансирање пројеката, 

конкурсима, доступним подстицајима и грантовима, 

могућностима за учешће на сајмовима, обавјештења 

о значајним догађајима, итд. итд, путем интернета и у 

у директном контакту са МСП и предузетницима, 

3) Испитивање мишљења приватног сектора 

(анкете општег типа и циљане анкете), обрада и 

анализа резултата и извјештавање, 

4) Организовање округлих столова, форума 

и расправа на конкретне теме са представницима 

приватног сектора, 

5) Контакти са медијима и извјештавање ја- 

вности о активностима и резултатима рада При- 

вредног савјета путем медија, 

6) Представљање и промовисање успјешних 

фирми путем интернета и у медијима.  

 

Члан 10. 

(1) На оснивачком састанку, двотрећинском 

већином, Привредни савјет именује предсједавајућег 

и његовог замјеника и усваја Пословник о раду. 

(2) Пословник о раду дефинише: 

1) Динамику рада чланова Привредног са- 
вјета, 

2) Начин одлучивања, 

3) Опсег рада Привредног савјета, 
4) Начин комуникације,  

5) Начин предлагања иницијатива и акти- 

вности, 

6) Начин праћења рада Привредног савјета. 

(3) Састанци Привредног савјета се припре- 

мају пажљиво и систематски. За сваки састанак при- 

према се дневни ред и записник о раду. За припрему, 

организацију и вођење састанака одговоран је Те- 

хнички секретаријат за ЈПД.  

 

VII- УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОПШТИНЕ  

        ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈПД 

 

Члан 11. 

(1) Општина Прњавор  усваја Годишњи план 

за провођење активности ЈПД, којим се дефинишу: 

1) Активности које се односе на успо- 

стављање, вођење и унапређење ЈПД, нпр., редовни 

састанци Привредног савјета, ванредни састанци, 

начин имплементације закључака са састанака/ 

усвајање мјера за унапређење квалитета пословног 

окружења и конкурентности, активности које ће се 

одвијати између састанака (индивидуални контакти 

са предузетницима, контакти са удружењима МСП и 

предузетника); контакти са инвеститорима; одржа- 

вање форума, јавних расправа, округлих столова); 

контакти са медијима; стратешко планирање ЈПД; 

пружање информација за приватни сектор; одржа- 

вање базе података о МСП; редовно ажурирање 

интернет презентације; вођење евиденције о ЈПД; 

2) Одговорне особе за провођење активно- 

сти ЈПД – за сваку појединачну активност ће се 

утврдити одговорна особа; 

3) Динамика активности – оквирно вријеме 

провођења активности ЈПД, односно учесталост 

дефинисаних активности; 

4) Буџет– финансијска средства неопходна 

за спровођење одређених активности; 

5) Циљна група – корисници конкретне акти- 

вности; 

6) Индикатори извршења активности и ефе-  
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ката ЈПД – индикатори учинка општине; индикатори 

учинка Привредног савјета; конкретни резултати 

активности, очекивани средњорочни и дугорочни 

резултати, ефекти и промјене; 

7) Начин вођења евиденције о провођењу 

ЈПД и прикупљање доказа  - навести доказе које тре- 

ба прикупити, евидентирати и чувати 

 

VIII- ПРАЋЕЊЕ РАДА  И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 12. 

(1) За праћење рада Привредног савјета и 

извјештавање одговоран је Одсјек за развој и пре- 

дузетништво у оквиру Одјељења за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности, у својству 

Техничког секретаријата за ЈПД.  

  (2) Праћење и извјештавање ће се обављати 

у складу са годишњим планом за вођење ЈПД  и 

постављеним индикаторима у оквиру њега.  

(3) За Начелника општине и чланове Привре- 

дног савјета ће се припремати кратки квартални 

извештаји, као и годишњи извјештај који ће, на крају 

календарске године, разматрати Скупштина.  

 

IX- ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШТЕЊА 

 

Члан 13. 

(1) Обавезу и одговорност за спровођење 

захтјева из овог Правилника има општина Прњавор, 

као и све институције, МСП и предузетници засту- 

пљени у Привредном савјету општине Прњавор.  

(2) За контролу примјене овог Правилника 

надлежан је Начелник општине.  

(3) За рјешавање спорних ситуација надле- 

жан је Начелник општине. 

(4) Обавеза је свих учесника у примјени про- 

цедуре ЈПД да проуче референтна документа, која 

представљају правни основ за овај Правилник. 

 

X- НАЧИН ИЗМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Члан 14. 

Иницијативу за измјену овог Правилника мо- 

же покренути Начелник општине, на захтјев већине 

чланова Привредног савјета. 

 

XI- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Правилник ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у “Службеном гласнику општине Пр- 

њавор”.   

 

Број: 01/1-022-131/17                            Начелник 

Датум: 15.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), начелник општине доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Привредног савјета општине 

Прњавор 

 

I 

Именује се Привредни савјет општине Прња- 

вор у саставу: 

1. Представници јавног сектора: 

- Начелник општине 

- Предсједник Скупштине општине 

- Начелник Одјељења за просторно уређење 

- Начелник Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

- Начелник Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

- Начелник Одјељења за инспекцијске 

послове 

- Представник Завода за запошљавање 

Републике Српске 

- Представник ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ 

Прњавор 

 

2. Представници приватног сектора: 

- „MOSER-DiS“ д.о.о. - Драган Дујаковић 

- „МЛАДЕГС ПАК“ д.о.о. - Срђан Врховац 

- „СТАНДАРД“ А.Д. - Огњен Јевђенић 

- „ГРАДИП“ А.Д.  - Милан Бијелић 

- „КОМЕРЦ-МАЛИ“ д.о.о. - Ђорђе Тривуновић 

- „КЛМ“ д.о.о.- Ратомир Ковачевић 

- „ACTROS“ d.o.o.- Жарко Брковић 

- З.Т.Ц. „БАЊА КУЛАШИ“ - Горан Земун 

- Представник сектора пољопривреде-Дејан 

Поповић 

- Предсједник Удружења предузетника - Го- 

ран Дебељак 

- Привредник са највећим бројем запослених- 

„ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о.-Милан Лебурић 

 

II 

Чланови Привредног савјета општине Прња- 

вор именују се на мандат од четири године. 

 

 III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

  
Број: 01/1-014-325/17                            Начелник 

Датум: 15.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
   

423 
                    

 На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

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

разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор, за давање сагласности на 

Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, начелник општине доноси сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К  
 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама 

Правилника о унутрашњој организацији и система- 

тизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор број 306/17 од 

18.09.2017. године. 

 

 

II 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 

Број: 01/1-022-137/17                             Начелник 

Датум: 25.09.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


