
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

23. март 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  9        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. став 2. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/17), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), члана 190. и 228. став 1. По- 

словника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14) и члана 20. 

став 1. Одлуке о установљавању и додјели општи- 

нских признања и награда („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 40/13 и 17/14), Скупштина 

општине Прњавор, на 6. сједници одржаној дана 

22.03.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о додјели општинских признања и награда у 2017. 

години поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 
 

Члан 1. 

Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, 

Скупштина општине Прњавор додјељује: 

1) МИЛАНУ ЛЕБУРИЋУ ИЗ ПРЊАВОРА, 

Повељу заслужног грађанина општине Прњавор 

са златним грбом општине Прњавор, за посебан 

допринос у развоју општине Прњавор, постигнуте 

резултате у области привредних активности, несеби- 

чан, хуман допринос и пружање помоћи социјално-

угроженим категоријама друштва, РВИ, те спо- 

ртским и културним манифестацијама. 

 2) ПРЕДУЗЕЋУ „ДИС ЕУРОСТАНДАРД“ 

Д.О.О. ПРЊАВОР, Повељу општине Прњавор са 

златним грбом општине Прњавор, за постигнуте 

резултате на повећању производње, продуктивности 

рада, увођењу иновација и технолошко-техничких 

унапређења у области производње, у примјени науке 

и у повећању броја запослених. 

 

Члан 2. 

 Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, 

Скупштина општине Прњавор додјељује Похвале 

општине Прњавор: 

1) Петру Јанковићу из Прњавора, за пости- 

гнуте резултате у развоју и унапређењу спортског 

риболова на подручју општине Прњавор, 

2) Планинарском друштву „Корак више“ из 

Прњавора, за посебан допринос у очивању природне 

околине и промовисање туристичких капацитета 

општине Прњавор, 

3) Слободану Милијашевићу из Прњавора, 

за посебан допринос на пољу новинарства и 

информисања грађана,  

4) Ранку Ђурићу из Доњих Вијачана, за 

допринос у развоју пољопривредне производње, а 

нарочито за допринос у производњи млијека, 

5) Ранку Васићу из Околице, за изузетно 

постигнуте приносе у пољопривреди и сточарству, 

6) Јосипу Ћорићу-Кати из Долина, за пости- 

гнуте резултате у области привредних активности, 

7) Брани Шушку из Прњавора, за значајне 

резултате у оствареном литерарном раду,   

8) Бориславку Пеулићу из Прњавора, за 

постигнуте резултате у остваривању права породица 

погинулих бораца и несталих цивила и за тражење 

несталих са подручја општине Прњавор и Републике 

Српске, 

9) Обраду Јанковићу из Шаринаца, за пости- 

гнуте резултате у области пољопривредне произво- 

дње и сточарства,   

10) Дамјану Илишковићу из Прњавора, за 

постигнуте изузетне резултате ученика и студената, 

11) Марку Пезеру из Прњавора, за пости- 

гнуте изузетне резултате ученика и студената, 

12) Драгошу Стругару из Прњавора, за пости- 

гнуте изузетне резултате ученика и студената.  

13) Николи Новарлићу из Прњавора, за 

постигнуте изузетне резултате ученика и студената, 

14) Руфаду Рахимићу из Лишње, за хумани- 

тарни рад и развој инфраструктурних објеката на 

подручју МЗ Лишња, 

15) Зијади Ћуран из Коњиховаца, за несеби- 

чан и хуман рад у области здравства, 

16) Новаку Богићевићу из Прњавора, за до- 

принос на очувању традиције народно-ослободила- 

чког рата и обиљежавању историјских догађаја. 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 3. 

(1) Уз Похвалу општине Прњавор додјељују 

се и новчане награде у износу од по 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилних марака). 

(2) Признања и награде додијелиће се на све- 

чаној сједници Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-57/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 30. Статута општине Прњавор 

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

и члана 190. и 228. став 1. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор на 6. сједници одржаној дана 22.032017. године, 

донијела је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Топић Љубинком, сином 

Момира из Прњавора 
 

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност за закључивање уговора о куповини земљишта 

означеног као к.ч. број 1312/8 „Кућиште“, двориште, 

у површини од 104 m
2
, уписана у ПЛ број 1711 к.о. 

Прњавор (нови премјер), посјед Топић Љубинка, 

сина Момира из Прњавора са 1/1 дијела, што по 

старом премјеру одговара к.ч.број 722/37 „Кућиште“, 

двориште, у површини од 104 m
2
, власништво Топић 

Љубинка, сина Момира из Прњавора са 1/1 дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке је пре- 

двиђено за изградњу Повеличке улице у Прњавору. 
 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити накна- 

ду за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 

износу од 2.007,00 КМ, чија вриједност је утврђена 

на основу Одлуке скупштине општине о висини 

вриједности непокретности по зонама на територији 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 3/17).  
       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из члана 

1. oве одлуке са Топић Љубинком, сином Момира из 

Прњавора, након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику општине   

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-58/17                            Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 30. Статута општине Прњавор 

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

члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 

простора и објеката на привремено коришћење 

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

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Прњавор на сједници одржаној дана 22.03.2017. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о додјели пословних 

простора на привремено коришћење 
 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о додјели пословних про- 

стора на привремено коришћење („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 21/15), у ставу 1. али- 

неја 2, која гласи: „Удружењу Омладински центар 

„Мој Прњавор“ пословни простор површине 56,19 m
2
, 

у улици Вељка Миланковића број 31А“, брише се. 
 

Члан 2. 

Одлука о додјели пословних простора на 

привремено коришћење у преосталом дијелу остаје 

неизмијењена. 
  

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-59/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републоике Српске“, број 54/02, 

41/08 и 63/14), члана 39. Закона о локалној самоу- 

прави („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), члана 

191. и члана 192, а у вези са чланом 228. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Прњавор, на сједници одржаној дана 22.03.2017. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о делегирању одборника Скупштине општине 

Прњавор који ће у својству службеног лица 

присуствовати закључењу брака 
 

Члан 1. 

Овом одлуком делегирају се одборници Ску- 
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пштине општине Прњавор, који ће у својству слу- 

жбеног лица присуствовати закључењу бракa. 

 

Члан 2. 

За закључење брака на подручју општине 

Прњавор, пријављеног у мјесним канцеларијама 

Општинске управе општине Прњавор, у својству 

службеног лица, делегирају се: 

1. Симић Жељко,  

2. Земун Горан, 

3. Микић Дражен,  

4. Петровић Борислав,  

5. Вуковић Александар,  

6. Малић Свјетлана,  

7. Живанић Неђељко,  

8. Гвозденовић Вељко, 

9. Тривалић Сања, 

10.  Аулић Драшко,  

11. Живковић Владо,  

12. Петровић Милан,  

13. Јењић Славиша,  

14. Видовић Наташа, 

15. Лукановић Борко,  

16. Санчанин Богољуб, 

17. Тривичевић Велибор,  

18. Малешевић Синиша,  

19. Продановић Горан,  

20. Шикарац Миро,  

21. Милинчић Славиша,  

22. Марић Горан, 

23. Митрић Боре,  

24. Тубак Савко,  

25. Кондић Милорад, 

26. Пушкар Емсад,  

27. Шиканић Бранко,  

28. Панчић Невенко,  

29. Декет Бранко. 

 

Члан 3. 

Накнада одборника који у својству слу- 

жбенoг лица присуствује закључењу брака износи 

20,00 КМ, по закљученом браку. 

 

Члан 4. 

Накнаде утврђене у члану 3. ове одлуке, 

делегираним одборницима исплаћују се на текући ра- 

чун одборника, на основу списка сачињеног од стра- 

не матичара, а овјереног од стране начелника Одје- 

њења за општу управу. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-60/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери 

Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, поднесеном Републичкој управи 

за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а 

на основу члана 348. став 4. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), и члана 191. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној 

дана 22.03.2017. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор 

за закључивање уговора о замјени некретнина са 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком 

Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрагом  

сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прња- 

вор за закључивање уговора о замјени некретнина са 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Неде- 

љка из Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином 

Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површи- 

ни од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњу- 

ховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, 

што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 

610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, упи- 

сано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине 

Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површи- 

ни од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, 

сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане 

кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага 

сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Раде- 

шлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. 

Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 

1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из члана 

1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном 

кћерком Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодра- 

гом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи 

Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг син 

Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су 

тражили замјену земљишта означеног као к.ч. бр. 

1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, 

уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласни- 
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штво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери 

Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Раде- 

шлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. 

Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 

1/2 дијела посједа за земљиште означено као к.ч. бр. 

371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катаста- 

рском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ 

њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 

к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 

дијела посједа. У захтјеву су такође навели да за 

разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор је провела 

поступак у току којег је одржана расправа у канце- 

ларији Подручне јединице Прњавор, након изврше- 

ног увиђаја на лицу мјеста у Ратковцу и Околици, 

дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су 

сагласно изјавили да остају при поднесеном захтјеву 

и траже да се изврши замјена земљишта ближе 

означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сје- 

диште замјеника Бањалука, као законски заступник 

општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на 

утврђено чињенично стање и проведене доказе на 

расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном 

предложеном од стране подносилаца захтјева да се 

закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка 

означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у 

површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић 

Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, 

што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 

334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 

уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка 

из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из 

Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у 

зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине 

Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у 

површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписано у 

зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском 

премјеру к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површи- 

ни од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у 

нарави макадамски пут; да је земљиште означено као 

к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по 

катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ 

њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 

к.о. Ратковац) у нарави неизграђено земљиште - 

грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела 

које су предмет замјене и да су подносиоци захтјева 

сагласни да за ту разлику површине земљишта не 

траже никакву накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке, а полазећи 

од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у 

својини Републике и јединица локалне самоуправе за 

непокретности приближно исте вриједности у своји- 

ни другог лица. 
 

Број: 01-014-95/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  

општу управу 
 

1. Свјетлана Кузмановић из Прњавора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности наче- 

лника Одјељења за општу управу Општинске управе 

општине Прњавор, због истека периода на који је 

именована, са даном 22.03.2017. године. 

2. Именована, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује  у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-23/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 
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самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за општу управу 
 

1. Свјетлана Кузмановић, дипломирани 

правник, именује се за начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Прњавор, на 

вријеме трајања мандата скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након именовања остварује  у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-23.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и чла- 

на 190. Пословника Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници, 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

 

1. Љубиша Шикарац из Прњавора, разрје- 

шава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Прњавор, 

због истека периода на који је именован, са даном 

22.03.2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-24/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 

146 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоу- 

праве („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и 

члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници, 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

 

1. Љубиша Шикарац, дипломирани географ, 

именује се за начелника Одјељења за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Прњавор, на вријеме трајања манда- 

та скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након именовања остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-24.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. 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 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно 

уређење 
 

1. Брано Жунић из Прњавора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење Општинске управе општине 

Прњавор, због истека периода на који је именован, са 

даном 22.03.2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-25/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

148 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоу- 

праве („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор 

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за  

просторно уређење 

 

1. Брано Жунић, дипломирани правник, 

именује се за начелника Одјељења за просторно 

уређење Општинске управе општине Прњавор, на 

вријеме трајања мандата скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након именовања остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-25.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

149 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и 

члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије 

 

1. Александар Његомировић из Прњавора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности наче- 

лника Одјељења за финансије Општинске управе 

општине Прњавор, због истека периода на који је 

именован, са даном 22.03.2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује  у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-26/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

150 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и 

члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења  

за финансије 

 

1. Александар Његомировић, дипломирани 

економиста, именује се за начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине Прњавор, на 

вријеме трајања мандата скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након именовања остварује  у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-26.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

151 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

намјештеницима у органима јединице локалне самоу- 

праве („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и 

члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције 

 

1. Далибор Прерадовић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције Општинске управе општине Прњавор, због 

истека периода на који је именован, са даном 22.03. 

2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-27/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

152 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и чла- 

на 190. Пословника Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници одржа- 

ној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције 

 

1. Далибор Прерадовић, дипломирани инже- 

њер саобраћаја, именује се за начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције Општи- 

нске управе општине Прњавор, на вријеме трајања 

мандата скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након именовања остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-27.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

153 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 14/14) и 

члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту 
 

1. Срђан Томић из Прњавора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту Општинске управе 

општине Прњавор, због истека периода на који је 

именован, са даном 22.03.2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-28/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

154 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту 
 

1. Срђан Томић, професор народне одбране, 

именује се за начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту Општинске управе општине 

Прњавор, на вријеме трајања мандата скупштине 

општине. 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након именовања остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-28.1/17                         Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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155 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 

1. Мишо Вујић из Прњавора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство Општи- 

нске управе општине Прњавор, због истека периода 

на који је именован, са даном 22.03.2017. године. 

2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-29/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

156 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 

одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за пољопривреду,  

водопривреду и шумарство 

 

1. Мишо Вујић, дипломирани инжењер 

пољопривреде, именује се за начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство Општи- 

нске управе општине Прњавор, на вријеме трајања 

мандата скупштине општине. 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након именовања остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-29.1/17                          Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

157 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

инспекцијске послове 

 

1. Сузана Шврака из Прњавора, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске послове Општинске управе општине 

Прњавор, због истека периода на који је именована, 

са даном 22.03.2017. године. 

2. Именована, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

 

Број: 01-111-30/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

158 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

и члана 190. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној 22.03.2017. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за  

инспекцијске послове 

 

1. Сузана Шврака, професор руског језика и 

књижевности, именује се за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове Општинске управе општине 
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Прњавор, на вријеме трајања мандата скупштине 

општине. 

2. Именовани, права по основу радног одно- 

са након именовања остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), а на основу рјешења 

надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-30.1/17                         Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Дувњак Предрага сина Митра из Ратко- 

вца, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 

земљишно-књижним подацима, а на основу члана 

204. Закона о општем управном поступку („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 

и 50/10) и члана 30. Статута општине Прњавор 

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

на сједници одржаној дана 22.03.2017. године, до- 

носи 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

187/01 од 29.04.2002. године, на начин да се иза рије- 

чи „к.о. Ратковац“ брише тачка додаје зарез и текст 

који гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи 

на к.ч. бр. 371/14 „Расадник“ њива у површини од 

728 m
2
 уписана у зк. ул. број 66 к.о. Коњуховци, као 

државна својина са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Дувњак Предраг син Митра из Ратковца је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-187/01 од 

29.04.2002. године, допуни земљишно-књижним по- 

дацима према приложеном списку земљишта, како 

би могло бити проведено у земљишним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-

187/01 од 29.04.2002. године Дувњак Предрагу сину 

Митра из Ратковца додијељено непосредном пого- 

дбом неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини означено као к.ч. бр. 610/34 

„Расадник“ њива у површини од 728 m
2
, уписано у 

ПЛ бр. 53 к.о. Ратковац (сада уписано у ПЛ бр. 513 

к.о. Ратковац), те да у рјешењу нису наведени гру- 

нтовни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели катастарског премјера означеној као 

к.ч. бр. 610/34 „Расадник“ њива у површини од 728 

m
2
, уписана у ПЛ бр. 53 к.о. Ратковац (сада уписана у 

ПЛ бр. 513 к.о. Ратковац), на име посједника Дувњак 

Предрага сина Митра из Ратковца, одговара парцела 

грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 371/14 

„Расадник“ њива у површини од 728 m
2
 уписана у зк. 

ул. број 66 к.о. Коњуховци, власништво државна 

својина са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 513 к.о. Ратковац утврђено 

је да је Дувњак Предраг уписан као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 610/34 „Раса- 

дник“ њива у површини од 728 m
2
 на основу Рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

187/01 од 29.04.2002. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 66 к.о. Коњуховци 

утврђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. 

бр. 371/14 „Расадник“ њива у површини од 728 m
2
 

уписано власништво државне својине са 1/1 дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти дo- 

нијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнe- 

сeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшe- 

њe), одлучено је као у диспозитиву овог допунског 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код Окру- 

жног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-014-92/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Марковић Божице кћери Симе из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења земљишно-књижним подацима, а на основу 

члана 204. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 

87/07 и 50/10), члана 30. Статута општине Прњавор 

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

и члана 191. Пословника Скупштине општине Прња- 
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вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

16/14) на сједници одржаној дана 22.03.2017. године,  

доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

138/01 од 31.08.2001. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Прњавор“ брише тачка додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 294/33 „Кућиште“ двориште у 

површини од 539 m
2
 уписана у зк. ул. број 728 к.о. 

Прњавор, као државна својина са 1/1 дијела, право 

коришћења Скупштине општине Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 

јењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Марковић Божица кћи Симе из Прњавора 

поднијела је захтјев Републичкој управи за геодетске 

и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-138/01 од 

31.08.2001. године, допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, како 

би могло бити проведено у земљишним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-

138/01 од 31.08.2001. године Марковић Божици 

кћери Симе из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 1643/21 

„Кућиште“ њива у површини од 540 m
2
, уписано у 

ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3655 

к.о. Прњавор), те да у рјешењу нису наведени 

грунтовни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта утврђено 

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

1634/21 „Кућиште“ кућа и зграда у површини од 82 

m
2
 и двориште у површини од 457 m

2
 уписана у ПЛ 

бр. 225 к.о. Прњавор, сада уписано у ПЛ бр. 3655 к.о. 

Прњавор, на име посједника Марковић Слободана 

сина Божице из Прњавора, одговара парцели 

грунтовног премјера означеној као к.ч. бр. 294/33 

„Кућиште“ двориште у површини од 539 m
2
 уписаној 

у зк. ул. број 728 к.о. Прњавор, као државна својина 

са 1/1 дијела, право коришћења Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела. Увидом у ПЛ бр. 3655 к.о. 

Прњавор утврђено је да је Марковић Слободан син 

Божице уписан као посједник на некретнинама 

означеним као к.ч. бр. 1634/21 „Кућиште“ кућа и 

зграда у површини од 82 m
2
 и двориште у површини 

од 457 m
2
 на основу Уговора о поклону закљученог 

између Марковић Божице кћери Симе, као 

поклонодавца и Марковић Слободана сина Божице, 

као поклонопримца. Увидом у Рјешење Скупштине 

општине Прњавор број 36-475-138/01 од 31.08.2001. 

године утврђено је да је Марковић Божици кћери 

Симе непосредном погодбом додијељено неизгра- 

ђено градско грађевинско земљиште означено као 

к.ч. бр. 1643/21 „Кућиште“ њива у површини од 540 

m
2
,  к.о. Прњавор. 

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

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

294/33 „Кућиште“ двориште у површини од 539 m
2
 

укњижена државна својина са 1/1 дијела, право 

коришћења Скупштина општине Прњавор. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјe- 

шeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допу- 

нског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код Окру- 

жног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-014-94/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Јелисић Ранка сина Уроша из Ратковца, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 

земљишно-књижним подацима, а на основу члана 

204. Закона о општем управном поступку („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 

и 50/10) и члана 30. Статута општине Прњавор 

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

на сједници одржаној дана 22.03.2017. године,  

доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

203/01 од 29.04.2002. године, на начин да се иза 

ријечи „к.о. Ратковац“ брише тачка додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 354/26 „Расадник“ њива у повр- 

шини од 570 m
2
 уписана у зк. ул. број 19 к.о. Коњу- 

ховци, као државна својина са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 

јењено. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Јелисић Ранко син Уроша из Ратковца је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-203/01 од 

29.04.2002. године, допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта, како 

би могло бити проведено у земљишним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-

203/01 од 29.04.2002. године Јелисић Ранку сину 

Уроша из Ратковца додијељено непосредном пого- 

дбом неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини означено као к.ч. бр. 610/18 „Раса- 

дник“ њива у површини од 570 m
2
, уписано у ПЛ бр. 

53 к.о. Ратковац (сада уписано у ПЛ бр. 496 к.о. 

Ратковац), те да у рјешењу нису наведени грунтовни, 

већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели катастарског премјера означеној као 

к.ч. бр. 610/18 „Расадник“ њива у површини од 570 

m
2
, уписана у ПЛ бр. 53 к.о. Ратковац (сада уписана у 

ПЛ бр. 496 к.о. Ратковац), на име посједника Јелисић 

Ранка сина Уроша из Ратковца, одговара парцела 

грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 354/26 

„Расадник“ њива у површини од 570 m
2
 уписана у зк. 

ул. број 19 к.о. Коњуховци, власништво државна 

својина са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 496 к.о. Ратковац утврђено 

је да је Јелисић Ранко уписан као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 610/18 „Раса- 

дник“ њива у површини од 570 m
2
 на основу Рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

203/01 од 29.04.2002. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 19 к.о. Коњуховци утвр- 

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

354/26 „Расадник“ њива у површини од 570 m
2
 

уписано власништво државне својине са 1/1 дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 

пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнe- 

сeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшe- 

њe), одлучено је као у диспозитиву овог допунског  
 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-014-93/17                              Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. и члана 111. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 215. став 1. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 16/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, разматрајући нацрт Ста- 

тута општине Прњавор, на 6. сједници одржаној 

22.03.2017. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина општине Прњавор утврђује 

нацрт Статута општине Прњавор и упућује на јавну 

расправу у трајању до 15 дана. 

2. Нацрт Статута општине Прњавор објавиће 

се на званичној интернет страници општине Прња- 

вор. 

3. За спровођење јавне расправе задужује се 

Начленик општине. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-013-10/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, разматрајући Информацију о раду Правобрани- 

лаштва Републике Српске - Сједиште замјеника 

Бањалука за 2016. годину, на 6. сједници одржанoj 

дана 22.03.2017. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о раду Правобранилаштва Републике 

Српске - Сједиште замјеника Бањалука за 2016. 

годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-013-7.1/17                      Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вор, разматрајући Информацију о вршењу инспе- 

кцијског надзора на подручју општине Прњавор за 

период  01.01.2016. - 31.12.2016. године, на 6. сједни- 

ци одржанoj дана 22.03.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Информцију о вршењу инспекцијског надзора на по- 

дручју општине Прњавор за период  01.01.2016. - 

31.12.2016. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-013-11/17                             Предсједник 

Датум: 22.03.2017. године         Скупштине општине   

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број  97/16) и члана 41. став 1. тачка 18. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 31/16), Начелник 

општине Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о начину реализације средстава за организовање 

парастоса у мјесним заједницама  општине Прњавор 

у 2017. години 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се начин реализа- 

ције средстава за организовање парастоса у мјесним 

заједницама  општине Прњавор у 2017. години, пла- 

нираних Буџетом општине Прњавор за 2017. годину, 

у оквиру организационе јединице Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту, са позиције 415200 – 

Средства за организовање парастоса погинулим бо- 

рцима ВРС у мјесним заједницама у укупном износу 

од 35.000,00 КМ. 

  

Члан 2.  

Средства из члана 1. ове Одлуке одобриће се 

за организовање парастоса погинулим борцима ВРС 

у мјесним заједницама. 

 

Члан 3. 

Парастоси ће се одржати према Плану орга- 

низовања парастоса погинулим борцима у мјесним 

заједницама донесеног од стране Борачке организа- 

ције општине Прњавор. 

Набавка роба и услуга везаних за органи- 

зовање парастоса у мјесним заједницама у 2017. годи- 

ни извршиће се провођењем поступка јавне набавке 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одје- 

љење за борачко-инвалидску заштиту и Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-47/17                              Начелник       

Датум: 08.03.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 41. став 1. тачка 18. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, броj 31/16), начелник 

општине Прњавор доноси  

 

О Д Л У К У 

о корисницима и начину утрошка средстава са 

буџетске поз. 415200 - средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума (за трошкове 

вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се корисници и  

начин утрошка средстава за обезбјеђивање вијенаца 

и свијећа, планираних Буџетом општине Прњавор за 

2017. годину („Службени гласник општине Прња- 

вор“, броj 31/16), у оквиру Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту, са позиције 415200- средства за 

остале трошкове обиљежавања значајних датума (за 

трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.), у укупном 

износу од 3.200,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове Одлуке утрошиће 

се за набавку вијенаца и свијећа за парастосе, у 

складу са Планом организовања парастоса погину- 

лим борцима Војске Републике Српске у мјесним 

заједницама за 2017. годину донесеног од стране 

Борачке организацијеопштине Прњавор. 

 

Члан 3. 

Корисници за које ће се набављати вијенци и 

свијеће са позиције из члана 1. ове Одлуке су: 

Борачка организација општине Прњавор, Удружење 

ратних војних инвалида општине Прњавор, 

Општинска организација породица погинулих и 

заробљених бораца и несталих цивила општине 

Прњавор и ОО СУБНОР-а Прњавор. 

 

Члан 4. 

            Дио средстава из члана 1. ове Одлуке могу се 

користити за набавку вијенаца приликом полагања 
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истих, а у склопу реализације активности које нису 

обухваћене другим програмима и одлукама у којима 

учествује Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. 

 

Члан 5. 

Набавка вијенаца и свијећа извршиће се про- 

вођењем поступка јавне набавке у складу са Законом 

о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 6. 

Добављач је дужан да достави фактуру са 

отпремницом за испоручену робу, Одјељењу за 

борачко-инвалидску заштиту, читко потписану од 

стране особе која је преузела робу. 

 

Члан 7. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјеље- 

ње за финансије. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-48/17                              Начелник       

Датум: 15.03.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 4. Правилника о критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава удружењи- 

ма из области културе и осталим удружењима 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/17), 

начелник општине Прњавор доноси    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир пројеката/програма 

удружења из области културе и осталих удружења 

 

1. У  Комисију за одабир пројеката/програма 

удружења из области културе и осталих удружења (у 

даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Бесима Мујанић, предсједник,  

2) Данка Девић, члан,  

3) Љиљана Милишић, члан. 

2. Задатак Комисије је да размотри пријаве и 

изврши одабир и вредновање програма/пројеката за 

финансирање средствима буџета општине Прњавор, 

а на основу критеријума утврђених Правилником. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

4. Приговор не одлаже извршење рјешења.   

 

Број: 01/1-014-90/17                                Начелник       

Датум: 14.03.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона олокалној самоу-  

прави („Службени гласник Републике Српске“,број 

97/16) и члана 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор, број14/14), 

Начелник општине Прњавор доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о условима и 

поступку одобравања и исплате једнократне новчане 

помоћи борцима, ратним војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца 

 

Члан 1. 

(1) У Правилнику о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца („Службени гласник општине 

Прњавор, број 3/13 и 3/15), у члану 4. став 1. тачка а) 

мијења се и гласи: 

„а) сахране чланова породице погинулих и 

несталих бораца, чланова породица умрлих ратних 

војних инвалида, ратних војних инвалида од 1. до 4. 

категорије-инвалидности 100% до 80%, демобилиса- 

них бораца Војске Републике Српске 1. и 2. катего- 

рије и сахране корисника породичне и личне инва- 

лиднине, по основу учешћа у НОР-у у висини до 

500,00 КМ“. 

(2) У истом члану став 1. тачки г) број 

„1.000,00“ замјењује се са бројем „500,00“.  

 

Члан 2. 

Учлану 5. став 1. послије четврте алинеје до- 

дају се пета и шеста алинеја које гласе:  

„- кућна листа, 

-фотокопија личне карте“ . 

Досадашња алинеја пет постаје алинеја 

седам. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог данаод 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-49/17                             Начелник       

Датум: 08.03.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. алинеја 18. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 97/16), члана 41. став 1. 

тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени 

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

извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 31/16), 

Начелник општине Прњавор  д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К  

о измјенама и допуни Правилника о критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава 

удружењима из области културе и осталим 

удружењима  
 

Члан 1. 

У Правилнику о критеријумима, начину и по-  
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ступку расподјеле средстава удружењима из области 

културе и осталим удружењима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 5/17) члан 8. брише се.  

Досадашњи чланови 9, 10, 11, 12. и 13. поста- 

ју чланови 8, 9, 10, 11. и 12.  

 

Члан 2. 

У члану 10. додаје се став (5) који гласи: 

„(5) Уколико Комисија, приједлогом распо- 

дјеле који достави начелнику општине, не распо- 

дјели сва расположива средства планирана на буџе- 

тској позицији 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у оквиру органи- 

зационе јединице 00750150 – Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, за додје- 

лу преосталог износа средстава расписаће се поно- 

вни Јавни позив, у складу са овим правилником.“ 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Прњавор”.   

 
Број: 01/1-022-55/17                              Начелник       

Датум: 21.03.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
                                                                        

170 
 

На основу члана 237. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), те овлаштења из Закључaка 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 3/17 и 6/17), Статутарно-

правна комисија, на сједници одржаној дана 17.03. 

2017. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке 

о радном времену у угоститељским, трговинским, 

занатским, услужним и другим објектима на подру- 

чју општине Прњавор  („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 36/13, 17/15, 3/17 и 6/17), у којој је 

назначен дан ступања на снагу наведене одлуке. 

 
Број: 01- 022-54/17     ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА                                                

Датум: 17.03.2017. год.  Статутарно-правне комисије                                                                                                                        

                                              Сњежана Јотановић, с.р. 

                       

О Д Л У К A 

о радном времену у угоститељским, трговинским, 

занатским, услужним и другим објектима на 

подручју општине Прњавор  

/Пречишћени текст/ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 (1) Овом Одлуком одређује се радно вријеме 

у области угоститељске, трговинске, занатске и услу-

жне дјелатности, саобраћаја и веза, здравства и дру- 

гих друштвених дјелатности на подручју општине 

Прњавор. 

(2) Одредбе ове Одлуке не односе се на рад 

привредних субјеката-правних лица и предузетника 

који обављају производну дјелатност. 

 

Члан 2. 

(1) Радним временом, у смислу ове Одлуке, 

сматра се вријеме у којем правна лица и преду- 

зетници могу да обављају дјелатности из члана 1. ове 

Oдлуке. 

(2) У оквиру радног времена прописаног 

овом Одлуком, надлежни орган правног лица или 

предузетник, у складу са својим пословним инте- 

ресима, одређује распоред, почетак и завршетак ра- 

дног времена, одмор у току радног времена и не- 

рабдне дане у току седмице, а у складу са законским 

прописима који регулишу ову област. 

(3) Правна лица и предузетници дужни су да 

утврђено радно вријеме, a које је у складу са одре- 

дбама ове Одлуке, у писаној форми пријаве надле- 

жном општинском органу. 

(4) Правна лица и предузетници обавезни су 

да утврђено радно вријеме истакну на видно мјесто 

на улазу у пословне просторије. 

(5) Правна лица и предузетници обавезни су 

придржавати се истакнутог радног времена. 

(6) Ако правно лице и предузетник не ради 

из оправданих разлога, обавјештење о томе мора би- 

ти истакнуто на улазу у пословни простор или на 

другом видном мјесту у објекту.   

            (7) Правна лица и предузетници обавезни су 

обавјештење о привременој одјави истакнути на 

главном улазу или другом видном мјесту на објекту. 

 
Члан 3. 

Начелник општине Прњавор може, на за- 

хтјев пословних субјеката, посебним актом одредити 

другачије радно вријеме од радног времена пропи- 

саног овом Одлуком, у вријеме одржавања значајних 

манифестација, обиљежавања посебних догађаја, као 

и у случају указане потребе за дужим радним време- 

ном у вријеме празника.   

 
Члан 4. 

Начелник општине Прњавор ће посебном 

одлуком одредити који су привредни субјекти на 

подручју општине Прњавор дужни радити у вријеме 

републичких празника и у ком обиму, а у циљу 

задовољења неопходних потреба грађана.  

 
II РАДНО ВРИЈЕМЕ У ОДРЕЂЕНИМ ДЈЕ- 

ЛАТНОСТИМА 

 
1. Угоститељска дјелатност 

 
Члан 5. 

 (1) Угоститељским објектима, у смислу ове 

Одлуке, сматрају се сви угоститељски објекти на 

подручју општине Прњавор, који су регистровани за 

пружање угоститељских услуга у складу са Законом 

о угоститељству и Правилником о разврставању, 

минималним условима и категоризацији угостите- 

љских објеката.  

 (2) Угоститељ је привредно друштво, преду- 

зетник или физичко лице које обавља угоститељску 

дјелатност. 
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Члан 6. 

 (1) Одредбе ове Одлуке неће се примјењи- 

вати на угоститељске објекте затвореног типа. 

 (2) Радно вријеме угоститељских објеката за- 

твореног типа одређују институције, установе и при- 

вредна друштва у оквиру којих се поменути угости- 

тељски објекти налазе.  

 

Члан 7. 

 (1) Радно вријеме угоститељских објеката, у 

смислу ове Одлуке, може бити: 

 1) прописано радно вријеме и 

 2) посебно радно вријеме. 

(2) Прописано радно вријеме je радно ври- 

јеме одређено овом Одлуком и односи се на одређи- 

вање радног времена за све угоститељске објекте 

који послују на подручју општине Прњавор. 

(3) Посебно радно вријеме je радно вријеме 

које je различито од прописаног радног времена и 

може бити продужено или скраћено и одређује се у 

сваком појединачном случају у односу на посебни 

угоститељски објекат и у зависности од испуњености 

услова за продужено или скраћено радно вријеме 

према условима из члана 16. до 20. ове Одлуке. 

 

1.1. Прописано радно вријеме 

 

Члан 8. 

 (1) Угоститељски објекти намијењени за 

смјештај гостију могу радити у неограниченом ра- 

дном времену. 

 (2) Угоститељски објекти на аутобуској ста- 

ници могу радити у неограниченом радном времену. 

 (3) Угоститељски објекти могу у неограниче- 

ном времену пружати кетеринг услуге. 

 (4) У угоститељским објектима за исхрану и 

пиће на локалитету аутобуске станице забрањује се 

точење алкохола у времену од 00,00 до 06,00 часова. 

 

Члан 9. 

 У угоститељским објектима за смјештај, у 

којима се обавља више различитих угоститељских 

дјелатности у различитим врстама угоститељских 

објеката, утврђује се радно вријеме посебно за сваку 

дјелатност и врсту угоститељског објекта, у складу 

са прописаним радним временом у овој Одлуци.  

 

Члан 10. 

(1) Радно вријеме ресторана, угоститељских 

објеката за исхрану и пиће изузев угоститељских 

објеката наведених у ставу 3. и 5. овог члана, може 

трајати сваким радним даном од 06,00 до 24,00 часа, 

а у дане викенда (петак и субота) и у дане репу- 

бличких и вјерских празника, може трајати један час 

дуже. 

(2) Радно вријеме угоститељских објеката из 

претходног става  овог члана у љетном периоду по- 

чев од 01.05. до 30.09. може трајати сваким даном до 

01,00 час и не може се продужавати у дане викенда и 

дане републичких и вјерских празника. 

 (3) Радно вријеме угоститељских објеката 

типа: ноћни клуб, ноћни бар, диско бар и диско клуб 

(дискотека) може трајати сваким даном од 17,00 до 

02,00 часa, а у дане викенда (петак и субота) и у дане 

републичких и вјерских празника, може трајати један 

час дуже. 

 (4) Радно вријеме угоститељских објеката из 

претходног става овог члана у љетном периоду почев 

од 01.05. до 30.09. може трајати сваким даном до 

03,00 часа и не може се продужавати  у дане викенда 

и дане републичких и вјерских празника. 

(5) Радно вријеме угоститељских објеката 

који се налазе изван зоне становања, а удаљени су 

најмање 100 м од прве стамбене јединице што се 

документује увјерењем Одјељења за просторно уре- 

ђења, може трајати сваким даном од 05,00 до 03,00 

часa, и не може се продужавати у дане викенда и 

дане републичких и вјерских празника. 

(6) Изузетак од радног времена угостите- 

љских објеката утврђеног у ставу 1, 2, 3, 4 и 5. овог 

члана, су угоститељски објекти без обзира на врсту, 

који се налазе у стамбено-пословним објектима коле- 

ктивног становања, за које се утврђује радно вријеме 

у тајању од 06,00 до 22,00 часа, а у љетном периоду 

почев од 01.05. до 30.09. може трајати до 23,00 часа. 

 

Члан 11. 

(1) Угоститељски објекти смјештени у посло- 

вно-стамбеном објекту колективног становања (ста- 

мбена зграда), односно у насељу са индивидуалним 

стамбеним јединицама (породичне куће) или у 

близини здравствене установе за смјештај пацијената 

морају испуњавати услове у погледу заштите од буке 

у складу са посебним прописима. 

(2) Ниво буке  у угоститељским објектима из 

става 1. овог члана не смије да прелази границе дозво- 

љене чујности изван угоститељског објекта у складу 

са прописима из области заштите животне средине. 

(3) Рад у угоститељском објекту у пословно-

стамбеном објекту колективног становања (стамбена 

зграда) мора бити организован тако да не ремети 

кућни ред у складу са посебним прописима који 

регулишу односе у заједници етажне својине. 

(4) Рад у угоститељским објектима мора 

бити организован тако да не ремети јавни ред и мир 

и комунални ред у складу са посебним прописима. 

 

Члан 12. 

 (1) Радно вријеме дијела угоститељског обје- 

кта на отвореном простору, као што су баште или 

терасе почиње и завршава се у радном времену тог 

угоститељског објекта. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана угости- 

тељски објекти за исхрану и пиће - ноћни бар, диско 

бар, ноћни клуб и диско-клуб (дискотека) након 

истека прописаног радног времена угоститељских 

објеката за исхрану и пиће - бар, кафана, кафе бар, 

бифе, ресторан и осталих сличних угоститељских 

објеката, не могу обављати дјелатност на отвореном 

простору или на површинама прилагођеним пру- 

жању угоститељских услуга изван угоститељског 

објекта, као што су љетне баште и терасе, без обзира 

на радно вријеме затвореног дијела тог објекта. 

 

Члан 13. 

 (1) Угоститељске услуге које се повремено 
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пружају изван угоститељских објеката (на сајмовима, 

вашарима, пригодним манифестацијама и сл.) могу 

се пружати у оквиру радног времена тих манифеста- 

ција које одређује организатор манифестације у скла- 

ду са посебним прописима. 

 (2) За вријеме одржавања међународних, 

регионалних, културних, спортских манифестација, 

које својим значајем представљају унапређење тури- 

стичке понуде општине, може се одредити дуже 

радно вријеме угоститељских објеката за вријеме 

трајања тих манифестација, по захтјеву организатора 

манифестације, односно по захтјеву туристичке 

организације, о чему посебним актом одлучује 

начелник општине. 

 (3) Радно вријеме угоститеља у објектима у 

којима се обавља нека друга дјелатност (културна, 

образовно-васпитна, спортска или трговинска) утвр- 

ђује се у складу са радним временом тог објекта, али 

не дужим од радног времена утврђеног овом 

Одлуком. 

 

Члан 14. 

(1) Угоститељски објекти не морају радити 

на дане вјерских и републичких празника.  

(2) У дане новогодишњих празника (1. и 2. 

јануар и 14. јануар) и на дан Вашара (19. август) 

угоститељски oбјекти могу радити у неограниченом 

радном времену. 

(3) Одредба става 2. овог члана односи се и 

на угоститељске објекте којима je скраћено радно 

вријеме. 

(4) Угоститељи имају право одредити један 

или више радних дана у недјељи као нерадне дане. 

(5) Обавјештење из става 1, 2, 3. и 4. овог 

члана мора бити видно истакнуто на улазу у 

угоститељски објекат или на другом видном мјесту у 

угоститељском објекту. 

 

Члан 15. 

 (1) За извођење музике уживо сваки 

угоститељски објекат, изузев угоститељских објеката 

типа: бар, ноћни бар, диско клуб-дискотека, диско 

бар и клуб бар, којима је Правилником о развр- 

ставању, минималним условима и категоризацији 

угоститељских објеката прописано да могу имати 

музику уживо, дужан је прибавити одобрење 

општинског органа за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 (2) Одобрење за извођење музике уживо 

угоститељ је дужан прибавити без обзира гдје 

обавља дјелатност (у угоститељском објекту или 

изван сједишта угоститељског објекта) и којим 

поводом приређује извођење музике уживо (редовна 

дјелатност или организовање пригодних свечаности). 

 (3) За добијање одобрења за извођење му- 

зике уживо угоститељ је дужан поднијети писмени 

захтјев општинском органу за локални економски 

развој и друштвене дјелатности најкасније 5 (пет) 

дана прије извођења музике уживо. 

 (4) Уз захтјев из претходног става овог члана 

угоститељ је дужан доставити мишљење Полицијске 

станице и доказ о претходно уплаћеној општинској 

комуналној такси. 

1.2. Посебно радно вријеме  

 

1.2.1. Продужено радно вријеме 

 

Члан 16. 

 (1) Критеријуми за продужено радно ври- 

јеме: 

1) налаз и мишљење овлаштене стручне 

организације за мјерење нивоа буке којим се потвр- 

ђује да су у угоститељском објекту спроведене мјере 

за заштиту од буке и да се угоститељски објекат 

придржава прописаног нивоа буке уколико се обје- 

кат налази у стамбено-пословној згради колективног 

становања, односно у насељу са индивидуалним ста- 

мбеним јединицама или у близини здравствене уста- 

нове за смјештај пацијената, 

2) препорука ЈУ Туристичка организација 

општине Прњавор, чиме се потврђује значај угости- 

тељског објекта у укупној туристичко-угоститељској  

понуди општине, утврђен на основу пружања квали- 

тетне угоститељске услуге у периоду не краћем од 

годину дана од дана издавања препоруке,  

3) доказ од стране комуналне полиције, поли- 

цијске станице и суда да угоститељ није правосна- 

жно кажњен изрицањем прекршајног налога или 

правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај 

прекорачења радног времена и за нарушавање јавног 

реда и мира у угоститељском објекту за који тражи 

продужено радно вријеме у претходних шест мјесеци 

од дана подношења захтјева за рад у продуженом 

радном времену. 

 (2) За доношење рјешења о утврђивању 

дужег радног времена од прописаног, морају бити 

испуњени сви прописани критеријуми из претходног 

става, што утврђује Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности (у даљем тексту: 

надлежно одјељење), на основу приложених доказа. 

(3) Рјешење за рад угоститељских објеката у 

продуженом радном времену издаје се на одређени 

временски период, а најдуже шест мјесеци од дана 

издавања рјешења. 

(4) По истеку рока из претходног става овог 

члана, угоститељ може поднијети захтјев за поновни 

рад у продуженом радном времену. 

(5) Продужено радно вријеме из става 1. овог 

члана може бити дуже до два сата у односу на 

прописано радно вријеме, што у сваком конкретном 

случају одређује надлежно одјељење. 

(6) Уколико се у периоду рада угостите- 

љског објекта у продуженом радном времену оства- 

ри један од разлога из члана 18. ове Одлуке за скра- 

ћење радног времена, надлежни општински орган по 

службеној дужности одређује угоститељском објекту 

рад у прописаном радном времену.  

(7) У случају из претходног става угоститељ 

не може поново поднијети захтјев за продужење 

радног времена у року од шест (6) мјесеци од дана 

доношења рјешења из става 3. овог члана. 

 

1.2.2. Пригодно радно вријеме 

 

Члан 17. 

(1) Угоститељским објектима којима није про- 
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дужено радно вријеме у смислу претходног члана 

ове одлуке, а који организују пригодне свечаности 

као што су: прославе, матурантске забаве, јубиларне 

прославе, рођендани и други слични догађаји затво- 

реног типа, може се само за њихову организацију 

одредити дуже радно вријеме - пригодно радно ври- 

јеме. 

(2) За рад у пригодном радном времену из 

став 1. овог члана потребно је да је угоститељски 

објекат закупљен ради одржавања забаве затвореног 

типа, односно да угоститељски објекат не пружа 

услуге трећим лицима, да се наведена активност 

обавља у оквиру регистрованих дјелатности угости- 

теља, као и да је угоститељ испунио услове из члана 

16. став 1. тачка а) и в) ове Одлуке. 

(3) Захтјев за пригодно радно вријеме у 

случајевима из став 1. овог члана угоститељ подноси 

надлежном одјељењу најкасније пет (5) дана прије 

одржавања активности из става 1. овог члана, уз 

прилагање доказа о организацији активности из става 

1. и 2. овог члана. 

(4) Угоститељ може највише једном седми- 

чно поднијети захтјев из става 3. овог члана. 

(5) Надлежно одјељење одлучује о дужини 

трајања пригодног радног времена, које може трајати 

најдуже до 03,00 часа и о томе обавјештава кому- 

налну полицију. 

(6) На објекте у којима се организују свадбе 

не примјењују се одредбе став 1. до 5. овог члана. 

(7) Одредбе овог члана не односе се на уго- 

ститељске објекте смјештене у стамбено- пословним 

објектима колективног становања. 
 

1.2.3. Скраћено радно вријеме 
 

Члан 18. 

(1) Критеријуми за скраћење радног времена 

су: 

1) ако је током године угоститељ најмање 

два пута кажњен изрицањем прекршајног налога или 

правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје 

због прекорачења радног времена, односно ако је, 

током године, угоститељ најмање једном кажњен 

изрицањем прекршајног налога или правоснажног 

рјешења надлежног суда за прекршаје због ремећења 

јавног реда и мира у угоститељском објекту и преко- 

рачења дозвољеног нивоа буке, 

2) ако је угоститељски објекат дио пословно-

стамбене зграде колективног становања или се 

налази у насељу за индивидуално становање, одно- 

сно у близини здравствене установе за смјештај 

пацијената, а у објекту или у његовој непосредној  

близини се учестало ремети јавни ред и мир о чему 

постоје записници о извршеном инспекцијском пре- 

гледу надлежних органа о прекорачењу радног 

времена и прекорачењу дозвољеног нивоа буке и 

3) ако се у угоститељском објекту или у 

његовој непосредној близини учестало ремети јавни 

ред и мир, о чему постоје записници о извршеном 

инспекцијском прегледу надлежних органа о преко- 

рачењу радног времена и прекорачењу дозвољеног 

нивоа буке. 

(2) Надлежно одјељење доноси рјешење о  

скраћењу радног времена на захтјев других надле- 

жних органа који утврде да су прекршене одредбе 

Уредбе о критеријумима за одређивање радног вре- 

мена у угоститељским објектима, као и одредбе ове 

Одлуке. 

(3) Овлашћени органи за подношење захтје- 

ва за скраћење радног времена из претходног става 

овог члана су: 

1) комунална полиција, 

2) еколошка инспекција и 

3) надлежни орган полиције. 

(4) Надлежни орган може по службеној ду- 

жности затражити доставу потребних извјештаја 

органа из претходног става овог члана ради скраћења 

радног времена. 

 
Члан 19. 

(1) Надлежно одјељење у року од 15 дана од 

дана пријема захтјев органа из члана 18. став 3. ове 

Одлуке одлучује о захтјеву за скраћење радног 

времена и о томе обавјештава подносиоца захтјева. 

(2) Ако се у поступку утврди да је испуњен 

један од услова за скраћење радног времена, надле- 

жно одјељење ће рјешењем одредити скраћење 

радног времена угоститељског објекта на период од 

најмање три мјесеца до најдуже шест мјесеци од дана 

доношења рјешења о скраћењу радног времена. 

(3) Радно вријеме се може скратити за један 

сат у односу на прописано радно вријеме. 

(4) По истеку рока из става 2. овог члана 

угоститељ обавља дјелатност у прописаном радном 

времену. 

(5) Уколико је угоститељ обављао дјелатност 

у продуженом радном времену, након скраћења тог 

радног времена, обавља дјелатност у прописаном 

радном времену. 

(6) Надлежно одјељење по истеку рока тра- 

јања мјере скраћивања радног времена писмено оба- 

вјештава угоститеља о томе да може обављати уго- 

ститељску дјелатност у продуженом радном време- 

ну. 

(7) О скраћеном радном времену надлежно 

одјељење обавјештава комуналну полицију. 

 
Члан 20. 

Уколико се у периоду од једне године од  

дана доношења рјешења о одређивању скраћеног 

радног времена поново покрене исти поступак у 

којем се по други пут утврди испуњеност услова за 

скраћење радног времена, новим рјешењем одредиће 

се да скраћено радно вријеме таквог угоститељског 

објекта траје календарски најмање шест мјесеци до 

најдуже годину дана.  

 
Члан 21. 

(1) „Вријеме толеранције“, односно вријеме 

конзумације услуге које је почело у прописаном или 

посебном радном времену износи 30 минута рачу- 

најући од момента истека прописаног или посебног 

радног времена угоститељског објекта. 

(2) Угоститељи су обавезни поштовати 

„вријеме толеранције“ из става 1. овог члана. 
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2. Трговинска дјелатност 

 
Члан 22. 

 Под трговинском дјелатношћу, у смислу ове 

Одлуке, сматрају се куповина и продаја робе и 

обављање трговинских услуга. 

 

Члан 23. 

 (1) Радно вријеме малопродајних објеката 

који се баве прометом мјешовите робе, претежно 

прехрамбеним производима, као и малопродајних 

објеката типа цвјећара, може трајати сваким радним  

даном од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 

12,00 часова. 

 (2) Радно вријеме осталих малопродајних 

објеката и објеката који се баве пружањем услуга у 

области промета роба, може трајати сваким радним 

даном од 06,00 до 22,00 часа, а  недјељом од 07,00 до 

12,00 часова.  

 (3) У оквиру радног времена утврђеног овим 

чланом, субјекти могу слободно организовати своје 

пословање, у једнократном или двократном радном 

времену, које не може трајати мање од 8 часова 

радним данима. 

 (4) У смислу одредби ове Одлуке, радним 

данима се сматрају сви дани осим недјеље. 

 
Члан 24. 

 Изузетно од одредби претходног члана, у 

времену од 00,00 до 24,00 часа, радним даном и 

недјељом могу да раде: 

- малопродајни објекти типа - драгстор, 

- правна лица и предузетници који обављају 

дјелатност производње хљеба, пецива и других 

пекарских производа који у своме саставу имају 

обезбјеђен продајни простор, могу вршити продају 

производа произведених у објекту у периоду од 

23,00 до 06,00 часова путем наткривеног шалтера са 

пултом за продају, 

- трговински објекти на аутобуској станици и  

- трговински објекти у оквиру бензинске 

пумпне станице. 

 

Члан 25. 

 (1) Пијаце у граду (зелена и робна пијаца) 

могу радити сваким даном од 06,00 до 22,00 часа, а  

недељом од 07,00 до 12,00 часова.   

 (2) Сточна пијаца може радити сваке суботе 

у времену од 05,00 до 15,00 часова. 

 (3) Ако нерадни републички празник пада у 

суботу, сточна пијаца ће радити у петак. 

 

3. Занатство и услужне дјелатности 

 

Члан 26. 

1) Радно вријеме занатских и других обје- 

ката услужних дјелатности, за које посебним пропи- 

сима из појединих области није прописано радно 

вријеме, изузев играоница и рођендаоница, може тра- 

јати сваким радним даном од 06,00 до 22,00 часа, а 

недјељом од 07,00 до 12,00 часова.  

2) Радно вријеме играоница и рођендаоница 

може трајати сваким даном од 07,00 до 22,00 часа. 

4. Саобраћај и везе 

 

Члан 27. 

 Радно вријеме у аутобуској станици мора 

бити усклађено са редовима вожње, с тим да шалте- 

ри морају бити отворени један час прије поласка 

првог аутобуса, а чекаоница и информације од 00,00 

до 24,00 часа. 

 

Члан 28. 

 Радно вријеме у поштанском саобраћају мо- 

ра бити у складу са прописаним радним временом од 

стране надлежног органа Републике. 

 

Члан 29. 

Радно вријеме такси-станица на подручју 

општине може трајати од 00,00 до 24,00 часа. 

 

5. Здравство и друге друштвене дјелатности 

 

Члан 30. 

 (1) Радно вријеме ветеринарских амбуланти, 

љекарских и стоматолошких ординација може траја- 

ти од 07,00 до 22,00 часа, сваким радним даном, а 

недељом радно вријеме може трајати од 07,00 до 

12,00 часова. 

 (2) Радно вријеме апотека може трајати сва- 

ки дан од 07,00 до 22,00 часа. 

 (3) Субјекти из става 1. овог члана, дужни су 

одржавати приправност и изван  радног времена. 

 (4) Под појмом „приправност“, у смислу ове 

Одлуке, подразумјева се дужност одазивања на 

хитне позиве и изван прописаног радног времена. 

 

Члан 31. 

 Субјекти који пружају услуге техничког 

прегледа, осигурања и регистрације возила, могу ра- 

дити сваким радним даном од 07,00 до 22,00 часова. 

 

Члан 32. 

 Радно вријеме банака може трајати од 07,00 

до 18,00 часова сваког радног дана, а у складу са 

потребама комитената могу организовати рад и изван 

радног времена утврђеног овим чланом. 

 

Члан 33. 

 (1) Радно вријеме Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, може трајати од 

06,00 до 20,00 часова, сваким радним даном. 

 (2) У складу са потребама дјеце и радним 

временом родитеља, Начелник општине може одлу- 

чити да се рад ове установе организује у другачијем 

радном времену од времена утврђеног у ставу 1. овог 

члана. 

 (3) Радно вријеме осталих установа за смје- 

штај и одмор дјеце у току радног дана може трајати 

од 06,00 до 22,00 часова. 

 

Члан 34. 

 (1) Радно вријеме казина износи 24 часа 

дневно, независно од тога да ли је тај дан законом и 

другим прописима одређен као нерадни дан. 

 (2) Радно вријеме кладионице може трајати од 
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7 часова до 23 часа дневно, независно од тога да ли је 

дан када кладионица ради, законом или другим 

прописом одређен као нерадни дан. 

 (3) Радно вријеме аутомат клуба и играчнице 

може трајати од 6 часова до 23 часа дневно, неза- 

висно од тога да ли је дан када аутомат клуб и 

играчница раде законом и другим прописима 

одређен као нерадни дан. 

 

III  НАДЗОР 

 

Члан 35. 

(1) Надзор над примјеном одредаба ове 

одлуке у погледу придржавања радног времена у 

угоститељским, трговинским, занатским, услужним 

и другим објектима врши комунална полиција у 

складу са посебним овлашћењима прописаним у за- 

конима који регулишу област угоститељства и зако- 

на који прописују поступање комуналне полиције. 

 (2) Инспекцијски надзор над примјеном ове 

одлуке у погледу нивоа буке у угоститељским обје- 

ктима врши еколошки инспектор у складу са посе- 

бним овлашћењима из закона који регулише област 

рада инспекција и заштиту животне средине. 

 (3) Инспекцијски надзор над примјеном 

одредаба ове одлуке у погледу радног времена уго- 

ститељских, трговинских, занатских, услужних и дру- 

гих објеката и дјелатности врши тржишна инспекци- 

ја у складу са посебним овлашћењима прописаним у 

законима који регулишу област трговине и других 

дјелатности и закону који прописује поступање 

тржишне инспекције. 

  

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 На привредне субјекте који се не придржа- 

вају одредаба ове одлуке, а чије кршење је као 

прекршај прописано законима из појединих области 

и Уредбом о критеријумима за одређивање радног 

времена, примјењиваће се одредбе о прекршајима 

утврђене тим прописима. 

 

Члан 37. 

 (1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 

3.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) поступа супротно одредбама члана 2. ове 

Одлуке,  

2) ради у дане републичког празника, мимо 

наредбе начелника општине (члан 4.), 

3) не придржава се радног времена утврђе- 

ног посебним актом начелника општине (члан 3.), 

4) у угоститељском објекту врши точење 

алкохола супротно одредби члана 8. став 4,  

5) ако угоститељ није прибавио одобрење 

надлежног органа за извођење музике уживо (члан 

15.), 

6) се не придржава одредаба радног времена 

прописаног овом одлуком, за ту врсту дјелатности 

(члан 22. - 34.). 

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

новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 

КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу. 

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

новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 1.500,00 

КМ, казниће се предузетник или физичко лице.   

 

Члан 38. 

(1) Новчаном казном од 800,00 KM до 

4.000,00 KM казниће се за прекршај угоститељ као 

привредно друштво ако: 

1) се не придржава прописаног радног вре- 

мена (члан 10.) и посебног радног времена (проду- 

женог односно скраћеног), утврђеног овом Одлуком 

(члан 16-20.) 

2) обавља угоститељску дјелатност, a у 

угоститељском објекту нису испуњени услови за 

заштиту од буке из члана 11. став 1. и 2. ове Одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казни- 

ће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 200,00 KM до 1.000,00 KM. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казни- 

ће се за прекршај угоститељ као предузетник или 

физичко лице новчаном казном у износу од 300,00 

KM до 2.000,00 KM. 

 

Члан 39. 

(1) Новчаном казном у износу од 400 KM до 

2.500 KM казниће се за прекршај угоститељ као 

привредно друштво ако: 

1) обавља угоститељску дјелатност у посло- 

вно-стамбеном објекту колективног становања (ста- 

мбена зграда), a својим радом ремети кућни ред 

(члан 11. став 3. и 4. Одлуке), 

2) обавља угоститељску дјелатност у угости- 

тељском објекту за смјештај, a не поштује прописано 

радно вријеме из члана 9. ове Одлуке, 

3) обавља угоститељску дјелатност на отворе- 

ном простору или на површинама прилагођеним 

пружању угоститељских услуга изван угоститељског 

објекта (баште, терасе), у супротности са чланом 12. 

став 1. и 2. ове Одлуке, 

4)  се не придржава радног времена из члана 

13. ове Одлуке, 

5) не истакне обавјештење о радном времену 

из члана 14. став 1, 2 и 3. ове Одлуке, 

6) не поштује "вријеме толеранције" из члана 

21. ове Одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 100 до 500 KM. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казни- 

ће се угоститељ као предузетник или физичко лице 

новчаном казном у износу од 200 KM до 1.000 KM. 

 

Члан 40. 

Новчаном казном у износу од 1.000 KM до 

5.000 KM казниће се одговорно лице у надлежном 

одјељењу које одобри рад у посебном радном 

времену противно одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 41. 

Новчаном казном у распону од 50 KM до 250 

KM казниће се физичко лице као корисник услуге 

угоститељског објекта које се пo истеку "времена 

толеранције" затекне у угоститељском o6jeктy, a 



20                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                            23.03.2017. 
 

било je претходно упозорено на кршење прописа о 

радном времену од стране запосленог особља уго- 

ститељског објекта. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену у угоститељским, 

трговинским, занатским, услужним и другим обје- 

ктима на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 9/06 и 6/07). 
 

Члан 43. 

 Ова одлука ступила је  на снагу  08.11.2013. 

године, 19.06.2015. године, 09.02.2017. године и 

11.03.2017. године. 
 

171 
 

Након сравњaвања са изворним текстом у 

Рјешењу број: 01/1-120-3-1/17 од 01.03.2017. године,  

објављена у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“, број 7/17), уочена је грешка, те на основу члана 

242. Пословника Скупштине општине Прњавор 

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

секретар Скупштине општине даје 

 

ИСПРАВКУ 

Рјешења број: 01/1-120-3-1/17 од 01.03.2017. године  

 

(1) У Рјешењу о именовању Конкурсне 

комисије, број: 01/1-120-3-1/17 од 01.03.2017. године, 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 7/17), 

у наслову рјешења умјесто ријечи „измјени“, треба 

да стоји ријеч „именовању“. 
(2)  Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.     
 

Број: 01-120-3-1/17                                Секретар       

Датум: 11.03.2017. године           Скупштине општине 

Прњавор,                                          Сретко Аулић, с.р. 
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