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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 48. и 52. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12 и 79/15), чланова 2. и 4. 

Правилника о критеријумима за одлучивање о 

потреби спровођења стратешке процјене утицаја на 

животну средину („Службени гласник Републике 

Српске, број 28/13), члана 3. Одлуке о приступању 

изради Урбанистичког плана „Прњавор“ („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/15) и чланова 

67. и 88. Статута општине Прњавор („Службени 

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

општине Прњавор доноси: 

 

О Д Л У К У 

о спровођењу Стратешке процјене утицаја на 

животну средину Урбанистичког плана 

 „Прњавор“ 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се обавеза спровођења стратешке 

процјене утицаја на животну средину Урбанистичког 

плана „Прњавор“. 

 

Члан 2. 
 

 Стратешку процјену утицаја на животну 

средину Урбанистичког плана „Прњавор“ спроводи 

Одјељење за просторно уређење, односно носилац 

припреме плана. 

 

Члан 3. 
 

Стратешка процјена утицаја на животну 

средину врши се за планове програме и основе у 

области просторног и урбанистичког планирања или 

коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 

рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобра- 

ћја, управљања отпадом, управљања водама, 

телекомуникација, туризма, очувања природних 

станишта и биљног и животињског свијета, којима 

се успоставља оквир за одобравање будућих разво- 

јних пројеката. 

 

Члан 4. 

 

Стратешка процјена утицаја врши се према 

прописаним критеријумима, по претходно приба- 

вљеном мишљењу Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске, уколико се утврди да постоји могућност 

значајних утицаја на животну средину. 

 

Члан 5. 

 

 Извјештај о стратешкој процјени утицаја на 

животну средину садржи идентификацију, опис и 

процјену могућих значајних утицаја на животну 

средину због реализације плана и програма, као и 

варијанте разматране и усвојене на основу циљева и 

просторног обухвата плана и програма. 

 

Члан 6. 

 

 У поступку израде и разматрања Извјештаја 

о стратешкој процјени биће обезбјеђено учешће ја- 

вности према прописаној процедури. 

 

Члан 7. 

 

 Одлука о избору носиоца израде Извјештаја 

о стратешкој процјени, биће донесена након спрове- 

деног поступка јавне набавке. 

 

Члан 8. 

 

 Носилац израде Извјештаја о стратешкој 

процјени може бити само овлашћено правно лице 

које испуњава услове за обављање дјелатности из 

области заштите животне средине према Правилни- 

ку о условима за обављање дјелатности из области 
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заштите животне средине („Службени гласник 

Републике Српске“, број 28/13). 

 

Члан 9. 
 

Рок за припрему коначне верзије Извјештаја 

о стратешкој процјени утицаја на животну средину је 

90 дана од закључења уговора којим ће се дефини- 

сати међусобна права и обавезе носиоца припреме и 

носиоца израде документа. 

 

Члан 10. 
 

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на 

животну средину Урбанистичког плана „Прњавор“, 

ће проћи процедуру нацрта, јавног увида, јавне 

расправе и приједлога. 

 

Члан 11. 
 

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на 

животну средину је саставни дио документационог 

основа Урбанистичког плана „Прњавор“ и биће 

достављено Скупштини општине Прњавор на усваја- 

ње заједно са Одлуком о усвајању приједлога Урба- 

нистичког плана „Прњавор“. 

 

Члан 12. 

 
За провођење ове одлуке обезбјеђена су 

материјална средства Одјељења за просторно уређе- 

ње на позицији 412700 – Израда регулационих и 

урбанистичких планова, пројеката, програма и сту- 

дија. 

 

Члан 13. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  

Број: 01/1-022-153/17                             Начелник 

Датум: 05.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине 

доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за сачињавање извјештаја о 

планираним манифестацијама од значаја за Општину 

Прњавор за 2018. годину 

 

1. У Комисију за сачињавање извјештаја о 

планираним манифестацијама од значаја за Општину 

Прњавор за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија) 

именују се: 

 

1) Љубиша Шикарац, предсједник коми- 

сије, 

2) Сузана Шврака, члан, 

3) Александар Његомировић, члан, 

4) Ана Војводић, члан, 

5) Синиша Тешановић, члан, 

6) Саша Аулић, члан. 
 

2. Задатак Комисије је да сачини писмени 

извјештај о свим планираним манифестацијама од 

значаја за Општину Прњавор за 2018. годину 

(спортским, културним и другим), укључујући дату- 

ме одржавања, организатора, локацију, финансијска 

средства која општина издваја, и исти достави 

начелнику општине.  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-360/17                            Начелник 

Датум: 09.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

448 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине 

доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за сачињавање извјештаја о 

планираним парастосима за 2018. годину 

 
1. У Комисију за сачињавање извјештаја о 

планираним парастосима за 2018. годину (у даљем 

тексту: Комисија) именују се: 

1) Славиша Миланковић, предсједник ко- 

мисије, 

2) Срђан Томић, члан, 

3) Сњежана Зорић, члан. 
 

2. Задатак Комисије је да сачини писмени 

извјештај о свим планираним парастосима за 2018. 

годину, укључујући датуме и вријеме одржавања 

парастоса, локације, финансијска средства која се 

траже од општине и исти достави начелнику општи- 

не.  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-358/17                             Начелник 

Датум: 09.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
 

449 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике  
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Српске“ број 97/16) и чланова 67. и 88. став 1. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17), начелник општине 

доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за попис објеката у 

власништву Општине Прњавор 

 

1. У Комисију за попис објеката у власни- 

штву Општине Прњавор (у даљем тексту: Комисија) 

именују се: 

1) Дариа Прибић, предсједник, 

2) Драгана Марковић, члан, 

3) Горан Илишковић, члан, 

4) Зоран Радујковић, члан. 
 

2. Задатак Комисије је да попише све објекте 

у власништву општине, без обзира ко објектом 

управља (школе, пословне просторе, гараже и др.) и  

 

исте детаљно фотографише.  
 

3. Комисија је дужна да након окончања 

активности из тачке 2. овог рјешења сачини писмени 

извјештај, који треба да садржи локацију објекта, 

број парцеле по старом и новом премјеру, површину, 

као и податке о објектима који су дати на кори- 

штење, и исти достави начелнику општине, најка- 

сније у року од једног мјесеца од ступања на снагу 

овог рјешења, те да све прикупљене податке обје- 

дини у једном компјутерском програму.  
 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-357/17                             Начелник 

Датум: 09.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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________________________________________________________________________________________ 

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

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

 


