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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 3. став (1) тачка 1) Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број 47/17), члана 37. Статута oпштине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Прњавор на сједници одржаној дана 17.11.2017. 

године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о условима и начину организације јавног превоза 

лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 

општине Прњавор 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови и начин 

обављања јавног превоза лица и ствари на подручју 

општине Прњавор, обављање јавног линијског и 

ванлинијског превоза лица, права и дужности овла- 

штених радника, предузећа и других правних лица, 

регистрованих за обављање ове дјелатности и физи- 

чких лица који јавни превоз обављају као основну 

дјелатност и који имају одобрење од Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, надле- 

жног за послове саобраћаја (у даљем тексту прево- 

зник), превоз запрежним возилом, пољопривредним 

машинама, мотоциклима са приколицом, трициклима 

на моторни и други погон. 

 

II - ЈАВНИ ПРЕВОЗ  

 

Члан 2. 

(1) Према врсти превоза, јавни превоз се ди- 

јели на јавни превоз лица и јавни превоз ствари. 

(2) Градски превоз, у смислу ове одлуке, је 

јавни превоз лица и ствари који се обавља у оквиру 

једног насеља на територији општине Прњавор. 

(3) Приградски превоз, у смислу ове одлуке, 

је јавни превоз лица и ствари који се врши између 

два или више насељених мјеста на територији општи- 

не Прњавор, а која су означена таблама насељеног 

мјеста. 

 

1. Јавни превоз лица 

 

Члан 3. 

Јавни превоз лица може се обављати као 

превоз у линијском и ванлинијском друмском сао- 

браћају, а могу га обављати превозници који испу- 

њавају опште и посебне услове, прописане Законом 

о превозу у друмском саобраћају Републике Српске. 

 

1.1. Јавни превоз лица у линијском друмском саобра-  

        ћају 

 

Члан 4. 

Јавни превоз лица у линијском приградском 

друмском саобраћају врши се ради задовољавања 

потреба корисника услуга превоза и то: 

1) на сталним линијама са редом вожње 

регистрованим за цијели регистрациони период и  

2) на периодичним линијама са редовима 

вожње регистрованим за одређене периоде у току 

цијелог регистрационог периода (сезонске линије и 

слично). 

 

Члан 5. 

(1) Редови вожње на новим линијама при- 

градског саобраћаја региструју се на захтјев прево- 

зника и заинтересованих корисника превоза. 

(2) Сагласност за отварање и регистрацију 

реда вожње на новим општинским линијама издаје 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције, надлежно за послове саобраћаја (у даљем 

тексту: Одјељење надлежно за послове саобраћаја). 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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Члан 6. 

(1) Ред вожње у линијском превозу путника 

на подручју општине Прњавор утврђује се у складу 

са потребама корисника превозних услуга. 

(2) Превозници су дужни да корисницима 

услуга (Мјесним заједницама, школама, правним ли- 

цима и другим субјектима) омогуће давање примје- 

дби на ред вожње прије подношења захтјева за 

усаглашавање, овјеру и регистрацију редова вожње, 

који морају бити усаглашени са даљинаром и мини- 

малним временом вожње. 

(3) Даљинар и минимално вријеме вожње 

утврђује орган надлежан за усклађивање и реги- 

страцију редова вожње. 

(4) Трошкове израде даљинара сносе заинте- 

ресовани превозници, а накнада се утврђује по 

километру линије и расподјељује се на превознике 

који на тој траси одржавају или траже регистрацију 

линије. 
 

Члан 7. 

(1) Јавни превоз лица у линијском друмском 

саобраћају је превоз лица који се врши на одређеним 

линијама по регистрованом реду вожње на одређеног 

превозника или више њих у кооперацији за одређени 

регистрациони период са успутним укрцавањем и 

искрцавањем путника и утврђеној тарифи-цјено- 

внику услуга превоза. 

(2) За тарифу - цјеновник услуга превоза (по-

јединачне и мјесечне карте) превозник је дужан 

прибавити сагласност Одјељења надлежног за посло- 

ве саобраћаја, у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима. 

(3) Надлежни општински орган приликом 

давања сагласности на цјеновник услуга превоза 

дужан је полазити од њихове усклађености са кре- 

тањем цијена на домаћем тржишту, односно у 

окружењу и уједначености на свим општинским ли- 

нијама по удаљеностима израженим у километрима. 

(4) У аутобусу којим се врши линијски пре- 

воз лица, мора се налазити оргинал или овјерена 

фотокопија реда вожње и цјеновника услуга. 
 

Члан 8. 

(1) Регистрација реда вожње аутобуских 

линија врши се на основу спроведеног поступка ја- 

вног усклађивања, овјере и регистрације редова во- 

жње или поступка додјеле линија путем јавног на- 

дметања. 

(2) Начин, критеријуми и поступак ускла- 

ђивања редова вожње, прописује се Правилиником о 

усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији 

редова вожње. 

(3) Начин и критеријуми додјеле линија пу- 

тем јавног надметања, прописује се Правилником о 

начину додјеле линија и регистрацији редова вожње. 

(4) Правилнике из става 2. и 3. овог члана 

доноси начелник општине Прњавор. 
 

Члан 9. 

Превозник је дужан да почне и врши лини- 

јски превоз лица уредно и редовно по регистрованом 

реду вожње. 

Члан 10. 

(1) Превоз лица у јавном линијском дру- 

мском саобраћају обавља се аутобусима намије- 

њеним за превоз лица, који имају одговарајући извод 

из лиценце. 

(2) Аутобуси намијењени за јавни превоз 

лица морају испуњавати услове утврђене прописима 

о безбједности саобраћаја на путевима и другим 

прописима, испуњавати техничко-ескплоатационе 

услове и својства предвиђена стандардима. 

(3) Аутобуси у линијском друмском саобра- 

ћају морају бити чисти и провјетрени, а у зимском 

периоду и загријани. 

(4) Посада је дужна да на почетном и 

крајњем стајалишту, прије уласка и изласка путника, 

прегледа и провјери аутобус и омогући безбједан 

улазак путника. 

(5) Аутобуси у линијском друмском саобра- 

ћају морају имати прибор за чишћење (четку, бри- 

сач, спужву, итд.), одговарајући број хигијенских 

врећица и посуду за отпатке. 

 
1.2. Одређивање линија поступком усклађивања,  

       овјере и регистрације 

 
Члан 11. 

(1) Надлежно одјељење за послове саобра- 

ћаја сваке године, уколико за то постоји потреба, до 

првог фебруара обавјештава превознике о покретању 

поступка усклађивања, овјере и регистрације нових 

редова вожње, те овјере, регистрације и евиде- 

нтирања старих редова вожње. 

(2) Одјељење ће провести поступак ускла- 

ђивања, овјере и регистрације нових редова вожње 

по поднесеним захтјевима најмање два превозника 

на истој линији на састанку са превозницима. 

(3) Уколико оцијени да нема потребе за 

усклађивањем, овјером и регистрацијом нових 

редова вожње у одређеном регистрационом периоду, 

Одјељење надлежно за послове саобраћаја може да 

продужи рок важења регистрованих старих редова 

вожње и за наредни регистрациони период без про- 

веденог поступка усаглшавања, овјере и регистра- 

ције. 

(4) Редови вожње региструју се на период од 

пет година, уз обавезу превозника да сваке године 

поднесе захтјев за њихово евидентирање у службени 

регистар који води Одјељење надлежно за послове 

саобраћаја. 

(5) Стари редови вожње без промјена само 

се евидентирају и сматрају се усклађеним, док се 

нови редови вожње усклађују. 

 
Члан 12. 

(1) Ако усклађивањем нису задовољене по- 

требе корисника превоза на одређеној линији при- 

градског превоза, начелник општине може на захтјев 

заинтересованог превозника, и након завршеног по- 

ступка усклађивања, рјешењем утврдити ред вожње 

по коме ће се обављати превоз на тој линији. 

(2) Уз захтјев из претходног става, прево- 

зник је дужан да достави сагласност заинтересо- 
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ваних корисника превоза, односно Мјесних заједни- 

ца, школа и предузећа, на предложени ред вожње. 

(3) Ред вожње из става 1. овог члана, утврђен 

по Рјешењу, у наредном регистрационом периоду 

сматраће се као стари ред вожње. 

 

Члан 13. 

(1) Ред вожње, односно поједини поласци из 

регистрованог реда вожње брисаће се из регистра 

редова вожње ако превозник: 

1) не почне да врши линијски превоз лица по 

регистрованом реду вожње у року од пет дана од 

дана његовог ступања на снагу, 

2) обустави превоз лица у линијском превозу 

по регистрованом реду вожње у трајању од пет дана 

узастопно, односно дуже од десет дана у више 

различитих интервала, 

3) не изврши управне мјере инспекцијских 

органа и настави да неуредно врши линијски превоз 

лица по регистрованом реду вожње у смислу 

непридржавања времена и трасе саобраћања, кори- 

шћења аутобуских станица, одоносно аутобуских 

стајалишта и других јавних површина за пријем и 

испуштање путника које нису наведене у реги- 

строваном реду вожње, 

4) превозник на кога је регистрован ред 

вожње поднесе писани захтјев за брисање реда 

вожње из регистра.  

(2) Превозник коме је брисан ред вожње, 

односно неки од полазака из регистрованог реда 

вожње у случајевима из става 1. овог члана, не може 

на тој релацији учествовати у поступку усклађивања, 

овјере и регистрације редова вожње у наредном 

регистрационом периоду. 

(3) Одредбе из става 2. овог члана не односе 

се на редове вожње и поједине поласке из реда 

вожње који су брисани по захтјеву превозника на 

кога је ред вожње регистрован, за чије је брисање 

доставио сагласност представника корисника пре- 

воза. 

  

Члан 14. 

(1) Поступак брисања реда вожње, односно 

појединих полазака из реда вожње, као и брисање 

коопераната са реда вожње ако не одржава ред 

вожње или поједине поласке из реда вожње, покреће 

саобраћајни инспектор или комунални полицајац, 

подоношењем захтјева Одјељењу надлежном за 

послове саобраћаја о брисању реда вожње или 

појединих полазака из реда вожње. 

(2) Одјељење надлежно за послове саобра- 

ћаја ће захтјев из става (1) овог члана разматрати у 

складу са Законом о општем управном поступку. 

(3) Против акта из става (2) овог члана дозво- 

љена је жалба Начелнику општине. 

 

Члан 15. 

Одредбе чланова 11, 12, 13. и 14. ове одлуке 

и одредбе Правилника о усаглашавању, овјери, 

евидентирању и регистрацији редова вожње неће се 

примјењивати за редове вожње на аутобуским лини- 

јама које су додијељене у складу са  поступцима 

прописаним Законом о јавним набавкама БиХ и 

Правилником о начину додјеле линија и регистра- 

цији редова вожње. 

 

1.3. Одређивање линија поступком додјеле и реги-   

       страција редова вожње 

 

Члан 16. 

Поступак за додјелу и регистрацију редова 

вожње на општинским линијама врши се у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и Правилиником о 

начину додјеле линија и регистрацији редова вожње. 

 

Члан 17. 

Надлежни општински орган за послове 

саобраћаја дефинише у приједлогу за јавну набавку 

све потребне услове, укључујући и потребе кори- 

сника услуга превоза, које заинтересовани прево- 

зници морају испунити. 

 

Члан 18. 

(1) Уговор о превозу се додјељује прево- 

знику чија понуда буде оцијењена као најбоља, у 

складу са проведеним поступком јавне набавке. 

(2) Овјерени ред вожње и овјерени цјено- 

вник су саставни дио уговора о превозу путника.  

(3) Цијене услуга превоза могу се мијењати 

само у складу са правилима дефинисаним тенде- 

рском документацијом, односно уговором о превозу 

или оквирним споразумом. 

 

1.4. Терминал и Аутобуска стајалишта  

 

Члан 19. 

(1) Терминал градског, односно приградског 

превоза (у даљем тексту: терминал) је изграђен, 

прописно уређен и обиљежен објекат намијењен за 

пријем и отпрему аутобуса и лица у градском и 

приградском превозу лица, а по потреби и репу- 

бличком превозу лица. 

(2) Аутобуско стајалиште (у даљем тексту: 

стајалиште) је дио површине пута намијењен за 

заустављање аутобуса ради уласка и изласка путника 

и које је обиљежено саобраћајним знаком. 

(3) Улазак и излазак путника врши се искљу- 

чиво на терминалима и аутобуским стајалиштима, 

уписаним у регистровани ред вожње. 

 

Члан 20. 

(1) Стајалишта одређује Одјељење надлежно 

за послове саобраћаја, а на захтјев превозника и 

корисника превоза, уколико за то постоје услови. 

(2) Мјесне заједнице и други заинтересовани 

субјекти могу поднијети приједлог Одјељењу надле- 

жном за послове саобраћаја за одређивање стаја- 

лишта. 

 

Члан 21. 

(1) Стајалишта морају бити уређена и оби- 

љежена на прописан начин, односно морају имати 
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ознаку стајалишта аутобуса, назив стајалишта и 

извод из реда вожње. 

(2) Постављање и одржавање стајалишних 

ознака извршиће се о трошку Одјељења надлежног 

за послове саобраћаја у наредне три године. 
 

Члан 22. 

Уређена и обиљежена стајалишта могу кори- 

стити само возила која саобраћају на линијама на 

којима је то стајалиште регистровано у реду вожње. 
 

Члан 23. 

(1) Аутобуси у јавном линијском превозу 

лица дужни су да се заустављају на свим реги-

строваним стајалиштима на линијама по регистро- 

ваном реду вожње, без обзира да ли има путника за 

испуст или пријем на стајалишту. 

(2) Прије заустављања аутобуса на стајали- 

шту, посада аутобуса је дужна да благовремено 

објави назив стајалишта. 
 

Члан 24. 

(1) Инвалиди, слијепа лица и њихови прати- 

оци, старији или очито болесни путници, труднице и 

лица са малом дјецом до шест година старости, имају 

предност код заузимања мјеста за сједење. 

(2) Дјеца до шест година имају право на 

бесплатан превоз у пратњи одраслих, а немају право 

на посебно мјесто за сједење ако нема довољно мје- 

ста за одрасле путнике. 

(3) У сваком аутобусу прво предње десно 

мјесто мора бити одређено за инвалиде. 

(4) О обавезама из ставова (1), (2) и (3) овог 

члана, стара се посада аутобуса. 

  

1.5. Права и дужности путника и посаде 

 

Члан 25. 

Лице које се превози у јавном превозу (у 

даљем тексту: путник) дужно је да има возну карту и 

да исту покаже на захтјев овлаштеног лица. 
 

Члан 26. 

Путник може унијети у аутобус ручни пр- 

тљаг и друге ствари чије је уношење у аутобус 

уобичајено. 
 

Члан 27. 

Путници који су приморани да напусте ауто- 

бус због квара, могу истим возним картама наста- 

вити вожњу другим аутобусом истог превозника, а 

превозник је дужан да у најкраћем времену осигура 

други аутобус. 
 

Члан 28. 

(1) Путник који оштети аутобус, дужан је да 

надокнади штету превознику. 

(2) Ако путник одбије да плати штету, дужан 

је да пружи тачне податке о свом идентитету посади 

возила или другом овлаштеном лицу. 
 

Члан 29. 

(1) Ствари нађене у аутобусу предају се поса- 

ди аутобуса која је дужна налазачу издати потврду у 

којој ће назначити податке о нађеним стварима и 

име и презиме налазача ствари. 

(2) Ако се за вријеме вожње не јави власник 

нађених ствари, службено лице коме је иста предана, 

дужно је одмах по завршетку вожње нађену ствар да 

преда одређеној служби превозника. 

(3) Ако се у року од три дана не појави вла- 

сник нађене ствари, ствар се предаје Центру јавне 

безбједност Бања Лука - Полицијској станици 

Прњавор. 

 
Члан 30. 

(1) За вријеме рада посада аутобуса и друго 

саобраћајно особље дужно је носити идентифи- 

кационе ознаке које садрже: назив превозника, назив 

радног мјеста, те име и презиме члана посаде. 

(2) Посада аутобуса је, такође, дужна да се 

према путницима односи са дужним поштовањем. 

 
Члан 31. 

(1) Није дозвољено: 

1) пушити у аутобусу, 

2) ометати возача, или друго овлаштено 

лице у возилу у обављању службе, 

3) бацати отпатке или на други начин врши- 

ти загађивање и уништавање возила, 

4) улазити у аутобус након објаве посаде да 

у аутобусу нема мјеста, 

5) превозити дјецу до 6 година старости без 

пратње одраслих, 

6) дирати и оштећивати натписе, плоче, 

обавијести, рекламе и слично, 

7) задржавати се у дијелу возила, ако се 

тиме омета наплата возних карата, онемогућава или 

отежава правилан распоред путника у возилу, 

односно њихов улазак или излазак из возила, 

8) онемогућавати отварање и затварање вра- 

та на возилу. 

(2) Возач је дужан опоменути путника који 

поступа противно одредбама из претходног става, а 

уколико и поред опомене путник изврши коју од 

наведених радњи, возач ће позвати путника да 

напусти возило. 

 
1.6. Ванлинијски превоз лица 

 
Члан 32. 

(1) Ванлинијски превоз лица је превоз позна- 

те групе лица, који се обавља као превоз радника, 

ученика или студената између мјеста пребивалишта 

или мјеста рада, односно образовних установа, на 

утврђеној релацији, без пријема и превоза других 

лица, при чему је превозник за лица која се превозе, 

дужан да обезбиједи идентификациону исказницу 

прије почињања превоза и закључи уговор са нару- 

чиоцем.  

(2) Прије склапања уговора из става 1. овог 

члана, превозник је дужан прибавити сагласност 

Одјељења надлежног за послове саобраћаја, ако се 

исти обавља на трасама општинских линија при- 

градског саобраћаја. 



 

20.11.2017.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              5 
 

Члан 33. 

(1) У аутобусу којим се врши јавни превоз 

лица у ванлинијском друмском саобраћају у доњем 

десном углу вјетробранског стакла мора бити видно 

истакнута табла са ознаком „Ванлинијски превоз“. 

(2) У возилу којим се врши ванлинијски 

превоз лица мора се налазити прописно попуњен, 

закључен и овјерен путни лист са списком путника и 

уговор на основу којег се врши превоз. 

  

Члан 34. 

Возила у ванлинијском друмском саобраћају 

не смију се заустављати и паркирати на аутобуској 

станици, терминалу и аутобуским стајалиштима. 

 

Јавни превоз ствари, превоз запрежним вози- 

лима, пољопривредним машинама, мотоциклима са 

приколицом, трициклом на моторни и други погон 

 

Члан 35. 

(1) Под јавним превозом ствари подразу- 

мијева се превоз код кога су елементи и услови 

превоза (релација, цијена превоза, врста товара, 

тежина и други услови), утврђени уговором између 

превозника и наручиоца превоза. 

(2) Доказом о уговору из става 1. овог члана 

сматра се товарни лист, који се мора налазити у 

возилу. 

 

Члан 36. 

На подручју општине Прњавор није дозво- 

љено вршити јавни превоз лица и ствари запрежним 

возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима 

и трициклима на моторни и други погон. 

 

III - ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 37. 

Послове инспекцијског надзора над спрово- 

ђењем ове oдлуке врши саобраћајна инспекција и 

комунална полиција, у складу са одредбама Закона о 

комуналној полицији 

 

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 

2.500,00 КМ казниће се правно лице уколико 

поступи супротно одредбама члана 7. став 2. и 4, 

члана 9, члана 10. став 3, 4. и 5, члана 29. став 1, 2. и 

3, члана 30. став 1. и 2, члана 31. став 2, члана 33. 

став 1. и 2. члана 34. и члана 35. став 2, а одговорно 

лице у правном лицу за исте прекршаје новчаном 

казном у износу од 50,00 до 250,00 КМ. 

 

Члан 39. 

Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 

5.000,00 КМ казниће се правно лице, уколико посту- 

пи супротно одредбама члана 27. и члана 32. став 2, а 

одговорно лице у правном лицу за исте прекршаје 

новчаном казном у износу од 100,00 до 500,00 КМ. 

Члан 40. 

Новчаном казном у износу од 100,00 до 

500,00 КМ казниће се предузетник, уколико поступи 

супротно одредбама члана 7. став 2. и 4, члана 9, 

члана 10. став 3, 4. и 5, члана 29, члана 30, члана 31. 

став 2, члана 33. став 1. и 2. члана 34, члана 35. став 

2. и члана 36. 

  

Члан 41. 

Новчаном казном у износу од 200,00 до 

1.000,00 КМ казниће се предузетник, уколико посту-

пи супротно одредбама члана 27. и члана 32. став 2. 

 

Члан 42. 

Новчаном казном у износу од 50,00 до 

250,00 КМ казниће се корисник услуга превоза, 

уколико поступи супротно члану 25, члану 26, члану 

28. став 1. и 2. и члану 31. став 1. 

 

Члан 43. 

Новчаном казном у износу од 1.500,00 до 

7.000,00 КМ казниће се правно лице, уколико не 

испуни услове из члана 21. став 1, а одговорно лице 

у правном лицу, казном од 200,00 до 1.000,00 КМ. 

 

V- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 44. 

Начелник општине донијеће Правилнике из 

члана 8. став 2. и 3. у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 45. 

Превозници који имају регистроване редове 

вожње на општинским линијама приградског 

саобраћаја вршиће превоз по тим редовима вожње 

до ступања на снагу редова вожње за регистрациони 

период 2018/2019. године. 

 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о условима и начину обављања 

превоза лица и ствари у друмском саобраћају на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 6/10 и 32/12). 

 

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-163/17                             Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), 

члана 3. став (1) тачка 2) Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број 47/17), члана 37. Статута општине 
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. и члана 201. став 1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

дана 17.11.2017. године,  донијела је  
 

ОДЛУКУ 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом oдлуком регулише се начин вршења 

регистрованог такси превоза лица на подручју 

општине Прњавор, начин утврђивања, коришћења, 

уређења и одржавања такси стајалишта, издавање 

допунских ознака за возила којима се врши такси 

превоз, њихова величина, боја и изглед, начин 

утврђивања и наплате цијене превоза, те права и 

дужности возача који врше такси превоз и лица која 

користе њихове услуге. 

 

Члан 2. 

 Такси превоз на подручју општине Прњавор 

могу вршити: 

1) правна лица, којима је то основно зани- 

мање и 

2) предузетници, сходно прописима из обла- 

сти регистрације предузетника и који посједују ли- 

ценцу превозника и легитимацију за возача моторног 

возила. 

 

II –УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ТАКСИ  

      ПРЕВОЗА 

 

Члан 3. 

 (1) Поред услова предвиђених законом за 

обављање такси превоза, правно лице мора испу- 

њавати и слиједеће услове: 

1) да је регистровано за ову врсту превоза, у 

складу са Законом, 

2) да има у власништву једно путничко мото- 

рно возило са највише 1+4 регистрована сједишта за 

вршење такси превоза, облика каросерије „лимузи- 

на“ или „караван“, које може бити старости до 15 

(петнаест) година, или једно путничко моторно вози- 

ло намјенски произведено за превоз лица са посе- 

бнимпотребама (лица са инвалидитетом), са важећом 

лиценцом за такси превоз, а уколико правно лице 

посједује више возила, иста морају бити једнообра- 

зно обојена, 

3) да на вратима возила има исписан назив 

правног лица, са заштитним знаком, истог, 

4) да возачи имају службену одјећу, 

5) да возачи у правном лицу испуњавају 

услове за вршење такси превоза, прописане Законом 

о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

и прописима из области безбједности саобраћаја и  

6) да правно лице има посебно стајалиште, 

одобрено од надлежног органа. 

(2) Број возила, означавање возила и слу- 

жбену одјећу возача одређује правно лице. 

(3) Правно лице може вршити такси превоз 

само са возилом за које је од стране надлежног 

органа утврђено да испуњава прописане техничко-

експлоатационе услове. 

 

Члан 4. 

 Предузетник може обављати такси превоз 

само ако, поред услова утврђених прописима из 

области безбједности саобраћаја и Законом о пре- 

возу у друмском саобраћају, испуњава и следеће 

услове: 

1) да му је такси превоз једино и основно 

занимање, 

2) да такси превоз обавља само једним вози- 

лом којим лично управља и за које има одобрење и 

3) да испуњава услове из члана 3. став 1. 

тачка 5. 

 

Члан 5. 

 (1) Такси превозници могу регистровати 

дјелатност, односно добити одобрење за такси пре- 

воз, само ако је од стране Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције, надлежног за 

послове саобраћаја (у даљем тексту: Одјељење), 

утврђено да испуњавају прописане услове и ако 

постоји слободно мјесто у односу на максималан 

број такси возила на подручју општине Прњавор. 

 (2) Максималан број такси возила на подру- 

чју општине Прњавор утврђује Одјељење, надлежно 

за послове саобраћаја, у правилу, почетком сваке 

године. 

 

Члан 6. 

 Правна лица која су регистрована прије 

доношења ове oдлуке, за сва возила која набаве 

послије ступања на снагу Одлуке, морају затражити 

од Одјељења да утврди да ли испуњавају прописане 

техничко-експлоатационе услове. 

 

Члан 7. 

 Осим опреме одређене прописима о безбје- 

дности у саобраћају, прописима о превозу у дру- 

мском саобраћају Републике Српске и другим 

прописима, путнички аутомобили,  којима се врши 

такси превоз, морају имати: 

1) ознаку са натписом „ТАXI“, која је по- 

стављена на средини крова возила и синхронизована 

с таксиметром, тако да се свјетло на ознаци гаси кад 

се таксиметар укључи и 

2) апарат за гашење пожара, постављен на 

видно мјесто, тако да га такси превозник и путник 

могу употријебити без изласка из возила. 

 

Члан 8. 

 (1) Ознака „ТАXI“ је димензије 26х16 cm, а 

удаљена је од горње ивице крова 18 cm. 

            (2) Боја подлоге ознаке „ТАXI“  и боја слова 

морају бити различите у правилу, боја подлоге је 

црне, а слова жуте боје. 

 (3) Какву ће боју, одлучује само правно лица, 
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односно Удружење такси превозника (у даљем те- 

ксту: Удружење), с тим што боја слова не може бити 

црна. 

 

Члан  9. 

 (1) Путнички аутомобил, којим предузетник 

врши такси превоз, мора  имати и допунску ознаку. 

 (2) Допунска ознака је елиптичног облика, 

чији су пречници 18х12 cm. У средини допунске 

ознаке је грб општине Прњавор, изнад грба је назив 

стајалишта, испод грба година за коју се издаје, с 

лијеве стране број стајалишта, а са десне број реги- 

стра такси превозника. 

 (3) Подлога допунске ознаке (боја) мијења се 

сваке године. 

 (4) Допунске ознаке се постављају на пре- 

дњем вјетробранском стаклу, у доњем лијевом углу. 

 (5) На предњем вјетробранском стаклу у 

доњем десном углу треба да стоји наљепница са 

именом и презименом такси превозника исписана 

флуоресцентним словима тако да је уочљива и ноћу. 

 (6) Трошкове допунских ознака сносе само- 

стални привредници. 

 

Члан 10. 

 (1) Путнички аутомобил којим се врши такси 

превоз, не може имати прикључно возило. 

 (2) На путничком аутомобилу, којим се врши 

такси превоз, не смију бити постављене релацијске 

табле.  

 

Члан 11. 

 (1) Такси превозници могу, у циљу ефика- 

снијег обављања такси превоза, организовати посе- 

бну радио-службу затвореног типа, у складу са 

законским прописима. 

 (2) Такси возила, из претходног става, мора- 

ју бити опремљена прописаним уређајима и повезана 

у радио-мрежу. 

 

Члан 12. 

 Начин повезивања у радио-мрежу и начин 

рада радио-службе, одређује се актом правног лица, 

односно Удружења. 
 

III – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 
 

Члан 13. 

 Такси стајалишта су урађена и прописно 

обиљежена мјеста, намијењена за стајање такси 

возила ради пружања такси услуга. 
 

Члан 14. 

 (1) Такси стајалиште на изграђеним површи- 

нама одређује рјешењем Одјељење надлежно за 

послове саобраћаја, уз претходно прибављено ми- 

шљење Одјељења за просторно уређење, надлежног 

за послове урбанизма. 

 (2) Такси стајалиште се може одредити и на 

неизграђеним површинама које предложе заинтере- 

совани такси превозници, под условима и на начин 

одређен Законом о уређењу простора. 

 (3) Трошкове уређења сноси такси прево- 

зник који је предложио уређење одређеног стаја- 

лишта и који је затражио да му се то стајалиште 

додијели на коришћење. 

 (4) Одјељење надлежно за послове саобраћа- 

ја ће у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу 

ове одлуке, замијенити своје раније рјешење о броју  

и додјели такси стајалишта такси превозницима и 

новим рјешењем утврдити број такси стајалишта и 

извршити додјелу, у зависности од потребе општине, 

од некоришћености такси стајалишта и од броја 

заинтересованих правних лица и Удружења. 

 (5) Ако правно лице или Удружење, којем је 

додијељено такси стајалиште, користе такси стаја- 

лиште супротно одредбама ове одлуке, или га 

уопште не користе, Одјељење надлежно са послове 

саобраћаја ће такси стајалиште додијелити другим 

заинтересованим такси превозницима. 

 

Члан 15. 

 (1) Такси стајалиште за правно лице се 

додјељује на захтјев истог, а за предузетнике, на 

захтјев Удружења. 

 (2) Рјешењем којим се додјељује такси 

стајалиште заинтересованим такси превозницима на 

коришћење, одређује се и број такси мјеста на 

стајалишту и радно вријеме такси стајалишта. 

 

Члан 16. 

 (1) Такси стајалишта морају бити обиље-

жена прописаном вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом. 

 (2) Трошкове обиљежавања и одржавања 

такси стајалишта које користи правно лице, сноси 

правно лице. 

 (3) Трошкове обиљежавања и одржавања 

такси стајалишта који користе предузетници, сноси 

Удружење. 

 (4) Висину средстава за трошкове из става 3. 

овог члана и начин наплате утврђују својом одлуком 

органи и тијела Удружења. 

 

Члан 17. 

(1) Такси стајалишта се планирају и изгра- 

ђују, у правилу, са изградњом саобраћајница, објека- 

та, насеља, итд. 

(2) Планом се истовремено утврђује и број 

такси мјеста на стајалишту. 

 

Члан 18. 

 Удружење је дужно да распореди такси 

превозника на одговарајуће такси стајалиште и да му 

изда одобрење за употребу такси стајалишта и 

допунске ознаке. 
 

Члан 19. 

 Такси превозник је дужан да почетком сваке 

календарске годне, а најкасније до 31. јануара текуће 

године, изврши замјену допунске ознаке. 
 

Члан 20. 

 (1) Такси превозник који не изврши замјену  
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допунске ознаке у року из члана 19. ове одлуке, не 

може се распоредити на стајалиште на коме је био до 

тада распоређен. 

 (2) На упражњено мјесто распоређује се 

први такси превозник са листе приоритета са других 

стајалишта, а такси превозник из става 1. овог члана, 

распоређује се на његово такси стајалиште. 
 

Члан 21. 

Листу приоритета за распоред на такси 

стајалишту утврђује Удружење својим актима на 

основу мјерила за утврђивање приоритета, уз пре- 

тходну сагласност Одјељења надлежног за послове 

саобраћаја. 
 

Члан 22. 

 (1) Такси превозници који су први на листи 

приоритета, утврђеној на начин из члана 21. ове 

одлуке, стичу право да се распореде на упражњено 

мјесто на повољнијим такси стајалиштима. 

 (2) Удружење је дужно да одобри такси 

превозницима из става 1. овог члана промјену такси 

стајалишта и да му изда одговарајуће одобрење за 

употребу стајалишта и допунске ознаке. 

 (3) Рангирање стајалишта одредит ће Удру- 

жење својим актима. 
 

Члан 23. 

 (1) Такси возила  на стајалиштима паркирају 

се по реду доласка. 

 (2) Одласком једног или више аутомобила, 

помичу се на упражњено мјесто истим редослиједом 

како су приспјели. 
 

IV – УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ  

         ПРЕВОЗА 
 

Члан 24. 

 (1) Цијена такси превоза по 1 километру је 

унапријед одређена и утврђује се таксиметром по 

цјеновнику услуга који мора бити истакнут на 

видном мјесту у возилу и овјерен од надлежног 

општинског органа управе. 

 (2) На релацијама превоза дужим од 50 

километара такси превозник и лице које се превози 

могу прије почињања превоза уговорити цијену 

превоза, без укључивања таксиметра, у висини не 

већој од висине утврђене примјеном цјеновника, 

односно укључењем таксиметра, уз обавезу издавања 

возне карте прије почињања вожње. 

 (3) Ако такси услугу користи један путник, 

плаћа цијели износ цијене очитане на таксиметру. 

 (4) Ако се уз сагласност лица, које је прво 

започело користити такси услугу такси возилом, 

превозе и други путници, цијена превоза, утврђена 

таксиметром, односно уговорена цијена на заје- 

дничкој релацији, дијели се на све путнике који се 

превозе. 
 

V – ПРАВО И ДУЖНОСТ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И  

       КОРИСНИКА ТАКСИ УСЛУГА 
 

Члан 25. 

 Такси превозник за вријеме рада мора бити  

прикладно одјевен. 

 

Члан 26. 

 (1) Такси превозник прима путнике на такси 

стајалишту на којем је распоређен. 

 (2) Путника који долази на такси стаја- 

лиште, дужан је да вози такси превозник чије је 

возило прво на реду, осим у случајевима ако путник 

сам изабере такси превозника. 

 (3) Такси превозник може примити путника 

и на стајалишту на које није распоређен, ако на 

истом нема возила са одобрењем за то стајалиште. 

 (4) Такси превозник, изузетно, може на за- 

хтјев путника зауставити возило и примати путника 

и изван такси стајалишта само ако то није забрањено 

прописима о безбједности саобраћаја. 
 

Члан 27. 

 Пријем путника на мјестима одређеним 

претходним чланом могу вршити само такси прево- 

зници из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 28. 

 (1) На телефонски позив упућен такси ста- 

јалишту, дужан је да се одазове такси превозник чије 

је возило прво на реду. 

 (2) Код наруџбе такси превозника телефо- 

ном, такси превозник укључује таксиметар у тре- 

нутку поласка са стајалишта на коме је примио 

телефонски позив. 

 (3) Такси превозник је дужан да чека наја- 

вљеног путника најмање пет минута. 

 

Члан 29. 

 Ако одбије да изврши превоз као први по 

реду код непосредне или наруџбе путем телефона, 

такси превозник је дужан да своје возило паркира на 

посљедње мјесто у колони. 

 

Члан 30. 

(1) Такси превозник је дужан да превоз 

путника изврши најкраћим путем до мјеста које 

путник захтијева. 

 (2) Путник је дужан такси превознику прије 

почетка вожње тачно назначити одредиште превоза. 

 (3) Такси превозник није дужан да одвезе 

путника до одредишта ако услови пута не омогу- 

ћавају нормалну и безбједну вожњу. 

 

Члан 31. 

 (1) Ако из оправданих разлога (квар на 

возилу и сл.) није у могућности да доврши започету 

вожњу, такси превозник је дужан на захтјев путника 

у најкраћем времену обезбиједити му возило. 

 (2) У случају из претходног става, путник не 

сноси трошкове доласка другог возила, него само 

трошкове превоза од тог мјеста до одредишта и то 

под истим условима под којима је прекинута 

започета вожња. Ове услове дужан је да обезбиједи 

такси превозник који је прекинуо вожњу. 

 

Члан 32. 

 (1) Такси превозник је дужан да у своје вози- 



 

20.11.2017.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              9 
 

ло прими и пртљаг путника којег превози, под 

условом да исти може смјестити на прописан начин 

у спремиште за пртљаг. 

 (2) Заборављене предмете или пртљаг такси 

превозник је дужан одмах, а најкасније за 24 сата, 

предати Станици јавне безбједности Прњавор. 

 (3) Са заборављеним предметима поступаће 

се по прописима о нађеним стварима. 
 

Члан 33. 

 (1) Такси превозници су дужни да за вријеме 

рада у возилу држе Одлуку о такси превозу на 

подручју општине Прњавор. 

 (2) Такси превозници су дужни да за вријеме 

стајања на такси стајалишту буду код свог возила. 
 

Члан 34. 

 За вријеме вожње путник не смије ометати 

возача, оштећивати, нити прљати возило. 
 

VI – ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 35. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

саобраћајни инспектор и Комунална полиција. 
 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 

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

2.500 КМ казниће се правно лице: 

1) ако врши превоз путничким аутомобилом 

за који нема одобрење (члан 3. став 3), 

2) ако возило не паркира на стајалишту које 

је одобрено правном лицу (члан 3. став 1. тачка ђ), 

3) ако возило за такси превоз има прикључно 

возило, односно ако обиљежи возило релацијском 

таблом (члан 10), 

4) ако возило за такси превоз нема опрему и 

није обиљежено на начин утврђен овом одлуком (чл. 

7. и 8), 

5) ако цијену превоза наплати противно 

одредбама ове одлуке (члан 24), 

6) ако превозник није прикладно одјевен 

(члан 25) 

7) ако не прими путника на стајалишту (члан 

26), 

8) ако прими путника супротно одредбама 

ове одлуке (члан 26), 

9) ако превоз путника не врши најкраћем 

путем до мјеста одредишта (члан 30), 

10) ако не доврши започету вожњу или ако 

не предузме мјере да путнику обезбиједи друго 

возило за превоз под истим условима под којима је 

вожња започета (члан 31), 

11) ако не прими пртљаг путника или ако 

заборављени пртљаг не преда у Полицијску станицу 

(члан 32) и  

12) ако у возилу не држи план Одлуке о 

такси превозу (члан 33. став 1.) 

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

зниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 50,00 до 250,00 КМ. 

 

Члан 37. 

 Новчаном казном у износу од 50,00 до 

250,00 КМ казниће се за прекршај такси превозник: 

1) ако врши превоз путничким аутомобилом 

за који нема одобрење за вршење превоза (члан 2), 

2) ако има прикључно возило, односно ако 

обиљежи возило релацијском таблом (члан 10), 

3) ако путнички аутомобил којим врши 

превоз не опреми и не обиљежи на начин утврђен 

овом одлуком (члан 7. и 8), 

4) ако врши превоз без одобрења за упо- 

требу такси стајалишта и допунске ознаке (члан 14. 

и 18), 

5) ако не изврши замјену допунске табле 

(члан 19), 

6) ако не паркира аутомобил по реду до- 

ласка (члан 23. став 1), 

7) ако не помиче аутомобил по реду на 

упражњено мјесто (члан 23. став 2), 

8) ако цијену превоза наплати супротно 

одредбама ове одлуке (члан 24), 

9) ако не прима путника на такси стајалишту 

на које је распоређен (члан 26), 

10) ако превозник није прикладно одјевен 

(члан 25), 

11) ако одбије да као први по реду вози 

путнике (члан 26), 

12) који прима путнике супротно одредбама 

ове одлуке, 

13) ако превоз путника не врши најкраћим 

путем до мјеста одредишта (члан 30), 

14) ако не доврши започету вожњу или ако 

не подузме мјере да путнику обезбиједи друго 

возило за превоз под истим условима под којима је 

вожња започета (члан 31), 

15) ако не прими пртљаг путника или као 

заборављени пртљаг не преда  Полицијској станици 

Прњавор (члан 32) и 

16) ако у возилу не држи Одлуку о такси 

превозу (члан 33. став 1)  

 

VIII –ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 38. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о такси превозу на подручју 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 6/10). 

 

Члан 39. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-164/17                             Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Службени гласник 
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Републике Српске», број 40/13,106/15 и 3/16), члана 

39. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», број 97/16), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 1, 

члана 175. став 2, члана 201. став 1. и члана 190. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор на 11. сједници одржа- 

ној дана 17.11.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни одлуке о приступању изради 

измјенa дијела урбанистичког пројекта „Градско 

језгро“ (измјена V) 
 

Члан 1. 

          У Одлуци о приступању изради измјена дијела 

урбанистичког пројекта „Градско језгро“ - измјена V 

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

(у даљем тексту “Одлука“) у члану 1. у ставу 2. број: 

„0,82 ha“ замјењује се бројем: „1,52 ha“. 
 

Члан 2. 

           У члану 2. Одлуке везник „и“ се брише и 

замјењује зарезом, а иза броја: „292/3“ додаје се зарез 

и бројеви следећих катастарских честица: „744/1, 

744/2, 327/1, 327/2, 327/3, 320, 317/1, 318/1, 318/2, 

319/1, 319/2, 317/2, 317/3, 314/1, 314/3, 1133/19, 

1133/17, дио 316/3, дио 313/1, дио 313/3, дио 314/4, 

дио 334/16, дио 1133/20 и дио 745/1“. 
 

Члан 3. 

У члану 4. Одлуке мијења се став 3. и гласи: 

„(3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће носи- 

лац припреме и начелник општине и доставити Ску- 

пштини на усвајање.“ 
 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном  гласнику општине  Пр- 

њавор». 
 

Број: 01-022-165/17                         Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 191а. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник  Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), члана 161. став.1 и члана 190. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор, на 11. сједници одр- 

жаној 17.11.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту 

Члан 1. 

              (1) У Одлуци о уређењу простора и грађе- 

винском земљишту („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 28/14 и 6/16), у члану 38. мијења се 

став 2. и гласи: 

(2) „Није дозвољена измјена намјене гаража 

и гаражних мјеста и осталих помоћних просторија у 

оквиру стамбених и стамбено-пословних објеката 

колективног становања, као ни гаража и осталих 

помоћних просторија на парцелама колективних 

објеката.“ 

 
Члан 2. 

Послије члана 40. Одлуке, додају се чл. 40а. 

и 40б, који гласе: 

 
„Члан 40а. 

 Септичке јаме 

 
 (1) На  простору  на  којем  није  изграђена  

канализациона  инфраструктура,  у  оквиру грађеви- 

нске парцеле, обавезна је изградња водонепропусних 

септика или сабирних јама, у складу са важећим 

прописима који уређују ову област. 

 (2) Изградња септика или сабирне јаме може 

се одобрити на удаљености најмање 1m од мeђне 

линије парцеле и 6 m од сусједног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта. 

 (3) Изузетно од претходног става изградња 

септика или сабирне јаме може се одобрити и на 

мањим удаљеностима ако то захтијевају конкретни 

услови на терену, уз претходно прибављену сагла- 

сност сусједа. 

 (4) Објекти из става 1. овог  члана  се  лоци- 

рају на мјестима гдје је могућ приступ возилима за 

чишћење таквих објеката у свако доба године.“ 

 
„Члан 40б. 

 (1) Простор за одлагање отпада представља 

наткривени ограђени простор намијењен за поста- 

вљање контејнера за одлагање комуналног отпада, 

односно селективном одлагању отпада погодног за 

рециклажу, који се лоцира на грађевинској парцели 

или у саставу    индивидуалног стамбеног, стамбено-

пословног и пословног објекта; колективног стамбе- 

ног и стамбено-пословног објекта, као и на јавној 

површини, а који ће бити дефинисан издавањем 

урбанистичко-техничких услова. 

 (2) Простори требају бити изграђени од 

чврсте подлоге отпорне на дјеловање отпада на 

начин да је онемогућено истицање оборинске воде 

која је дошла у контакт са отпадом на земљиште и 

подземне воде, те да је онемогућено разношење 

отпада и испуштање у околину. 

 (3) Возилима и радницима комуналног преду- 

зећа мора бити омогућен несметан приступ простору 

за одлагање отпада. 

 (4) Приликом изградње објеката колекти- 

вног, индивидуалног становања, односно објеката за 

пословну намјену, простор за одлагање отпада про- 

јектовати по правилу на 80 m2 изграђеног простора - 

1 m2 простора  за одлагање отпада. 
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 (5) Приликом лоцирања простора за одла- 

гање отпада и постављања контејнера на јавној 

површини, инвеститор је дужан претходно приба- 

вити сагласност Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције. 

 (6) Контејнери обавезно морају бити затво- 

реног типа.“ 
 

Члан 3. 

У члану 45. Одлуке, послије става 6. додају 

се ст. 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, и 15. који гласе: 

„(7) Грађевинске парцеле могу се ограђивати 

зиданом оградом до висине 0,90 m или   транспаре- 

нтном оградом до висине 1,4 m (мјерећи од више 

коте терена). 

(8) Зидане и друге ограде постављају се на 

регулационој линији тако да ограда, стубови ограде и 

капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

(9) Врата и капије на уличној огради не могу 

се отварати ван регулационе линије, већ искључиво 

према дворишту, а клизне капије морају се отварати 

у границама грађевинске парцеле. 

(10) Грађевинске парцеле могу се ограђивати 

живом зеленом оградом, максималне висине 0,90 m, 

која се сади уз ивицу регулационе линије грађе- 

винске парцеле, односно уз међну линију, ако не 

постоји спроведбени документ, минимално 0,50 m 

унутар парцеле. 

(11) Живе ограде и зидане не прозирне 

ограде не могу се постављати у зонама раскрсница. 

(12) Ограда се не може градити  око колекти- 

вних стамбених и стамбено-пословних објеката, 

осим ако планском документацијом није другачије 

регулисано. 

(13) На парцели индустријских, јавних и обје- 

ката од интереса за републику и општину, висина 

ограде може бити до 2,20 m, а матери- јализација се 

утврђује у складу са потребама намјене објекта, 

односно сигурносним и другим захтјeвима дјела- 

тности. 

(14) Уколико се ограде постављају среди- 

штем регулационе линије грађевинске парцеле, одно- 

сно међне линије, потребна је сагласност власника – 

посједника  сусједне парцеле. 

(15) Пољопривредне парцеле се могу огра- 

ђивати транспарентном оградом висине до 1,4 m, без 

обавезе претварања земљишта из пољопривредног у 

грађевинско.“ 
 

Члан 4. 

У члану 51. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту додати став 3. који гласи: 

„(3) У периоду када се не врши кориштење 

љетње баште, исту уклонити и довести површину у 

првобитно стање.“ 

Члан 5. 

У члану 53. послије става 4. додају се ст. 5. и 

6, који гласе: 

„(5) Максимална површина љетне баште 

може износити као површина пословног простора 

испред којег се башта поставља, а изузетно може 

бити и већа у односу на површину пословног просто- 

ра уколико то локација дозвољава.  

(6) Љетне баште се постављају на основу 

локацијских услова, урбанистичко-техничких усло- 

ва, ријешених имовинско-правних односа и идејног 

пројекта. Урбанистичко-техничким условима ће се 

дефинисати димензије и површина љетне баште.“ 

      (2) Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 7, 8. и 9. 
 

Члан 6. 

У члану 57. Одлуке о уређењу простора и 

грађевивинском земљишту, додати став 3. и став 4. 

који гласе: 

„(3) За надстрешнице које служе функцији 

пословног објекта, и надстрешнице које служе оба- 

вљању одређених дјелатности потребно је прибавити 

локацијске услове, осим за надстрешнице јавног 

саобраћаја. 

(4) Надстрешнице чија висина не прелази 3 

m, на највишој тачки, а које служе за заштиту пу- 

тничких возила од атмосферских утицаја, или 

складиштењу огревног материјала (дрвета, угља и 

сл.), не подлијежу обавези прибављања проти- 

впожарне сагласности.“ 
 

Члан 7. 

У члану 60. послије става 2. додају се ст. 3, 

4, 5, 6, 7, 8. и 9. који гласе: 

  „(3) Рекламни медији се постављају на осно- 

ву идејног пројекта, локацијских услова, ријешених 

имовинско-правних односа (уговор о заузимању ја- 

вне површине, уговор о закупу земљишта, сагласно- 

ст скупштине станара, и др.) и записника о иско- 

лчењу. 

(4) За постављање реклама и других натписа 

на јавном путу и заштитном појасу потребно је 

прибавити сагласност управљача пута. 

(5) За постављање билборда у заштитном 

појасу магистралног и регионалног пута у урбаном и 

ван урбаном подручју, прије израде урбанистичко-

техничких услова и издавања локацијских услова, 

потребно је прибавити смјернице и сагласност ЈП 

„Путеви РС“ за постављање истих. 

(6) Код постављања билборда и рекламних 

табли на раскрисницама, орган ће водити рачуна о 

прегледности саобраћаја, о чему може тражити 

мишљење Одјељења за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције. 

(7) Не дозвољава се постављање билборда и 

рекламних табли у обухвату регулационог плана 

„Центар“. 

(8) Не дозвољава се постављање рекламних 

медија са непримјереним садржајем, о чему ће 

водити рачуна орган приликом издавања лока- 

цијских услова. 

(9) За постављање натписа фирми на обје- 
ктима није потребно прибављати локацијске усло- 

ве.“ 
 

Члан 8. 

У члану 62. послије става 5. додају се ст. 6. и 

7, који гласе: 

„(6) За постављање аутопраонице није по- 
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требно прибављање еколошке дозволе. 

(7) Обавеза испуњавања услова превенти- 

вних мјера спречавања загађења и заштите животне 

средине утврђује се урбанистичко-техничким усло- 

вима који чине саставни дио локацијских услова.“ 

 

Члан 9. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 
 

Број: 01-022-166/17                         Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу («Службени гласник Републике 

Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник Репу- 

блике Српске», број 97/16), члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 161. став 1, члана 175. став 2, 

члана 190. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17), Скупштина општине Прњавор на 11. сје- 

дници одржаној дана 17.11.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 

„Радуловац“ 

 

Члан 1. 

(1) Приступа се изради Регулационг плана 

„Радуловац“ (у даљем тексту: План). 

 (2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је цца 85 ha.  

(3)  План се доноси на плански период од 10 

година. 

(4) План ће бити израђен у складу са Пра- 

вилником о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења („Службени гласник 

Републике Српске“, број 69/13). 

 

Члан 2. 

Граница обухвата Плана почиње од моста на 

потоку Радуловац на путу за Бабановце, означеног 

као к.ч. бр. 1112/15 К.о. Прњавор и иде у правцу 

сјевера десном страном потока Радуловац, која пре- 

дставља и границу К.о. Прњавор и К.о. Бабановци, и 

долази до тромеђе парцела к.ч.1892 (поток Раду- 

ловац), к.ч.1253 и к.ч.1252 К.о. Прњавор гдје граница 

ломи улијево (поред спортског комплекса ФК Љу- 

бић), у правцу запада и наставља границама парцела 

к.ч. 1252, 1253, 1254, 1251/2, 1255/3, 1255/7 и 1251/1 

К.о. Прњавор те долази до улице Владе Винчића (к.ч. 

1889 К.о. Прњавор). Ту граница ломи у правцу југа и 

иде лијевом старном улице Владе Винчића, наста- 

вља лијевом старном улице Војводе Бојовића, 

улицом Београдском, улицом Милоша Кондића и 

улицом Боже Татаревића до споја са парцелом к.ч. 

1128 К.о. Прњавор, ту се граница обухвата ломи и 

иде границама парцела к.ч.1128 и к.ч.1127/1 К.о. 

Прњавор, сјече парцелу к.ч. 1126 К.о. Прњавор, даље 

наставља границом парцела к.ч. 1114, 1104, 1105/2, 

1113, 1105/1, 1112/3, 1112/12, 1112/1, 1110/1, 

1112/17, 1110/2 К.о. Прњавор, гдје долази до пута за 

Бабановце означеног као к.ч. бр. 1112/15 К.о. Прња- 

вор, ломи улијево и наставља лијевом ивицом 

поменутог пута и у дужини око 120 метара долази до 

моста на потоку Радуловац.  
 

Члан 3. 

Из предложеног обухвата Плана изузимају 

се следеће катастарске честице: 78/1, 79/1, 79/3, 80/1, 

80/4, 80/5, 80/7, 80/8, 80/9, 81/4, 82/1, 82/3, 202, 203/1, 

203/2, 205/1, 205/7, 209/1, 209/3, 215/2, 215/3 и 215/6 

К.о. Прњавор и дијелови парцела к.ч. 81/1, 81/3, 213, 

218/1 и 218/2 К.о. Прњавор, које чине постојеће 

градско гробље и дио намијењен је за ново градско 

гробље и његово проширење, према важећим про- 

сторно планским документима.    
 

Члан 4. 

(1)  Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

(2)  Носилац припреме Плана ће као улазне 

параметре обезбједити и учинити доступном носи- 

оцу израде плана сву постојећу документацију у 

складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу про- 

стора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), неопходну за 

израду плана.                                                                                                                
 

Члан 5. 

(1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана 

закључења уговора којим ће се дефинисати  међусо- 

бна права и обавезе носиоца припреме и носиоца 

израде плана. 

  (2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана, а потом на јавну расправу у складу 

са чланом 48. став 4. и став 5. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16).               

    (3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће 

носилац припреме и начелник општине. 
 

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбједиће се из 

буџета општине Прњавор. 
 

Члан 7. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном  гласнику општине  

Прњавор». 
 

Број: 01-022-167/17                            Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 62. став 1. и 66. став 2. 

Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 71/12 и 52/14), члана 39. став 2. тачка 25. Закона 
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о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 27. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

Општине Прњавор“, број 15/17), и члана 161. и 201. 

став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

21/17), Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 17.11.2017. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу Општине Прњавор за 

рефинансирање кредитних обавеза и финансирање 

капиталних инвестиција 
 

Члан 1. 

Прихвата се кредитно задужење Општине 

Прњавор у износу од 7.000.000,00 KM (седаммили- 

онаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 

Намјена кредитног задужења је рефинанси- 

рање неисплаћеног дугорочног дуга, износ од 

5.533.227,98 КМ, и финансирање капиталних инве- 

стиција, износ од 1.466.772,02 КМ.  
 

Члан 3. 

Кредитнo задужење Општине Прњавор је 

дугорочно и обезбиједиће се путем кредитног спо- 

разума. 
 

Члан 4. 

Општина Прњавор се кредитно задужује  

под сљедећим условима:  

- износ кредита: 7.000.000,00 КМ, 

- намјена: за рефинансирање неисплаћеног дугоро- 

чног дуга износ од 5.533.227,98 КМ, и  за фина- 

нсирање капиталних инвестиција износ од 

1.466.772,02 КМ, 

- каматна стопа: фиксна, не више од 4,1%, 

- грејс период: без грејс периода за кредитна 

средства намијењена за рефинансирање неиспла- 

ћеног дугорочног дуга, и са грејс периодом не 

дужим од 10 мјесеци за кредитна средства нами- 

јењена за финансирање капиталних инвестиција, 

- рок враћања кредита: 8 година, 

- начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 

почевши са отплатом главнице дуга намијењеног 

за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга 

у року не дужем од 15 дана од дана повлачења 

средстава за те намјене, а са отплатом главнице 

дуга намијењеног за финансирање капиталних 

инвестиција по истеку грејс периода, за вријеме 

грејс периода Општина ће плаћати камату на 

искориштени дио кредита намијењен за фина- 

нсирање капиталних инвестиција, 

- обрада захтјева: не више од 0,3%  од износа кре- 

дита, једнократно, 

- обезбјеђење: мјенице и вирмански налози Општи- 

не, 

- валута плаћања је КМ. 
 

Члан 5. 

(1) Кредитна средства из члана 2. ове одлуке  

намијењена за рефинансирање неисплаћеног дуго- 

рочног дуга биће искоришћена за рефинансирање 

неисплаћеног домаћег дугорочног дуга код коме- 

рцијалних банака, у укупном износу од 5.533.227,98 

КМ (остатак главнице на дан 31.12.2017. године), и 

то код: 

- НЛБ Развојна банка а.д. Бањалука са оста- 

тком главнице у износу од  3.350.422,96 КМ,   

- Уникредит банка а.д. Бањалука са остатком 

главнице у износу од  2.182.805,02 КМ. 

(2) Спецификација кредитних обавеза из 

става (1) овог члана дата је у прилогу и чини саста- 

вни дио ове одлуке. 
 

Члан 6. 

Кредитна средства из члана 2. ове одлуке 

намијењена за финансирање капиталних инвестиција 

биће искоришћена према Плану капиталних инве- 

стиција Општине Прњавор за 2018. годину који 

усваја Скупштина општине. 
 

Члан 7. 

       (1) Укупна задуженост Општине Прњавор 

на дан 31.10.2017. године по цјелокупном доспјелом 

неизмиреном дугорочном дугу који подлијеже 

законском ограничењу износи 11.596.173,29 КМ. 

       (2) Годишњи ануитет по текућим дугоро- 

чним кредитима који подлијеже законском ограни- 

чењу у 2017. години, без ануитета отплате кредита 

који су репрограмирани у периоду 01.01.2016-

31.12.2017.године, износи 1.002.331,81 КМ или 

8,02% редовних прихода остварених у 2016. години, 

док у 2018. години са ануитетима репрограмираних 

кредита износи 2.087.230,93 КМ или 16,69% редо- 

вних прихода остварених у 2016. години. 

       (3) Годишњи ануитет у 2018. години који 

подлијеже законском ограничењу, по текућим дуго- 

рочним кредитима који се не рефинансирају износи 

670.891,45 КМ, а према новом задужењу, у складу са 

овом одлуком, износи 866.870,22 КМ што је укупно 

1.537.761,67 КМ или 12,30% редовних прихода 

остварених у 2016. години.  
 

Члан 8. 

Отплата кредита врши се из прихода буџета 

Општине Прњавор. 
 

Члан 9. 

Овлашћује се начелник Општине Прњавор 

да потпише све акте неопходне за реализацију 

кредитног задужења из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-168/17                        Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

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



14                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              20.11.2017. 
 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 ), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17), Скупштина општине 

Прњавор, на 11. сједници одржаној дана 17.11.2017. 

године донијела је 
 

О Д Л У К У 

о продаји расходованих стубова јавне расвјете и 

службеног моторног возила 
 

Члан 1. 

Скупштина општине доноси одлуку о про- 

даји покретне имовине Општине Прњавор, и то: 

- расходованих стубова јавне расвјете који су 

замијењени након реконструкције улице Светог Саве 

и на Тргу српских бораца и 

- службеног моторног возила Голф II, рег. 

број 499-Т-933.  
 

Члан 2. 

 Продају покретне имовине из члана 1. ове 

одлуке извршити путем јавног оглашавања и доста- 

вљања писаних понуда. 
 

Члан 3. 

 Оглас о продаји имовине објавити на 

Телевизији „К3“, Радио Љубићу и огласним таблама 

Општине Прњавор, у трајању од најмање седам дана. 
 

Члан 4. 

 Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да проведе поступак продаје имовине из 

члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-0252-169/17                       Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године           Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17), Скупштина општине 

Прњавор, на 11. сједници одржаној дана 17.11.2017. 

године донијела је 
 

О Д Л У К У 

о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор 

да закључи Уговор о пружању комуналних водних 

услуга између Општине Прњавор и  

КП „Водовод“ а.д. Прњавор 
 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор даје овла-  

шћење Начелнику општине Прњавор да закључи 

Уговор о пружању комуналних водних услуга изме- 

ђу Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор. 

 (2) Циљ овог уговора је обезбјеђење услова 

за трајно, несметано, квалитетно и одрживо пружање 

комуналних водних услуга, као комуналне дјела- 

тности од посебног јавног интереса, кроз трајно 

одржавање, побољшање поузданости и проширење 

водовода, са сталном тежњом повећања обухвата 

становништва у Општини Прњавор, и стално и 

квалитетно пружање услуге сакупљања и одвођења 

отпадних вода (осим одвођења атмосферских вода), 

кроз одржавање и побољшање мреже канализације у 

Општини Прњавор, и пречишћавање прикупљених 

отпадних вода, уз истовремено обезбјеђење услова 

за очување и заштиту акватичних екосистема и 

животне средине.   
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-170/17                    Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                       Жељко Симић, с.р. 
 

492 
 

На основу члана 39. а у вези са чланoм 105. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 37. и 101. став 

3. и 4. Статута општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 

2, члана 164. и члана 201. Пословника о раду Ску-

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

не Прњавор, на сједници одржаној дана 17.11.2017. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о непосредном учешћу грађана у локалној 

самоуправи 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се облици непосре- 

дног учешћа грађана у локалној самоуправи, меха- 

низми комуникације са грађанима, начин и поступак 

непосредног учешћа грађана и друге обавезе о пита- 

њима утврђеним законом, Статутом општине Прња- 

вор, Пословником о раду Скупштине општине Прња- 

вор и другим актима. 

 

II ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА  

    У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

 

Члан 2. 

Облици непосредног учешћа грађана у лока- 

лној самоуправи су: 

1) референдум, 

2) збор грађана, 

3) грађанска иницијатива, 
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4) мјесна заједница, 

5) јавна расправа, 

6) „сати грађана“ у Скупштини општине, 

7) други облици учешћа на начин утрврђен 

другим прописима, а који нису забрањени законом. 

 

1. Референдум 

 

Члан 3. 

(1) Скупштина општине Прњавор, може ра- 

списати референдум за територију Општине, за једну 

или више мјесних заједница и за дио мјесне заје- 

днице, о питањима из надлежности Скупштине 

општине, која се односе на посебне потребе и 

интересе грађана.  

(2) Референдум се спроводи по поступку 

који је прописан законом, Статутом општине Прња- 

вор и овом одлуком. 

 

Члан 4. 

(1) Приједлог за расписивање референдума 

могу поднијети: 

1) 1/3 одборника Скупштине општине, 

2) Начелник општине,  

3) најмање 10% бирача уписаних у бирачки 

списак Општине или 

4) најмање 3.000 бирача, уколико је у бира- 

чки списак Општине уписано више од 30.000 бирача.  

(2) Одлуку о расписивању референдума до- 

носи Скупштина општине, већином гласова од уку- 

пног броја одборника, на начин и у поступку утвр- 

ђеним Пословником о раду Скупштине општине 

Прњавор. 

(3) Од ступања на снагу одлуке о распи- 

сивању референдума до дана спровођења рефере- 

ндума не може протећи мање од 30 дана ни више од 

шест мјесеци. 

 

Члан 5. 

Референдум спроводе комисија за спровође- 

ње референдума и гласачки одбори. 

 

Члан 6. 

(1) За техничку припрему и спровођење 

референдума Скупштина општине именује Комисију 

за спровођење референдума, која има предсједника и 

четири члана из реда лица које имају бирачко право 

на територији општине Прњавор и искуство у спро- 

вођењу избора. 

(2) Предсједник и чланови Комисије за спро- 

вођење референдума имају замјенике. 

(3) Предсједник Комисије за спровођење ре- 

ферендума и његов замјеник су дипломирани пра- 

вници.  

(4) Предсједнику и члановима Комисије за 

спровођење референдума мандат траје до констато- 

вања резултата референдума од органа који је распи- 

сао референдум. 

 

Члан 7. 

(1) Гласачки одбор именује Комисија за  

спровођење референдума, за свако гласачко мјесто, 

најкасније десет дана прије дана одређеног за 

изјашњавање на референдуму. 

(2) Гласачки одбор чине предсједник и два 

члана. 

(3) Предсједник и чланови гласачког одбора 

имају замјенике. 

(4) Приликом именовања гласачких одбора, 

обавезно се брине о сразмјерној заступљености 

политичких странака у Скупштини општине која је 

расписала референдум. 

(5) Предсједник и чланови гласачког одбора 

морају имати бирачко право.  

 

Члан 8. 

(1) Право одлучивања на референдуму имају 

грађани који имају бирачко право и пребивалиште 

на подручју Општине, односно дијела подручја 

Општине за који се спроводи референдум.   

(2) Референдум је пуноважан ако је на њему 

гласала натполовична већина грађана који имају 

бирачко право и који су уписани у бирачки списак. 

(3) Референдумско питање је добило подр- 

шку грађана ако се за њега изјаснила натполовична 

већина грађана која је гласала на референдуму. 

 

2. Збор грађана 

 

Члан 9. 

(1) На збору грађана  као облику непосре- 

дног учешћа грађани могу расправљати и подносити 

приједлоге о питањима из надлежности органа 

Општине, која су од непосредног заједничког инте- 

реса за грађане одређеног подручја Општине, одно- 

сно подручја за које је збор грађана сазван, иници- 

рати и предлагати начине рјешавања одређених 

питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине 

општине.  

(2) Збор грађана сазива се за насељено мје- 

сто, мјесну заједницу или њихов дио (улица, кварт, 

насеље, село, заселак), а могу га сазвати: Начелник 

општине, предсједник Скупштине општине или пре- 

дсједник Савјета мјесне заједнице.  

(3) Предсједник Савјета мјесне заједнице ду- 

жан је да сазове Збор грађана на писани захтјев 

најмање 5% бирача који имају пребивалиште на 

подручју за које се сазива збор грађана. 

(4) Сазивање, услови за одржавање и начин 

рада и одлучивања Збора грађана, уређује се  Одлу- 

ком о мјесним заједницама на подручју општине 

Прњавор. 

 

3. Грађанска иницијатива  

 

Члан 10. 

(1) Грађани општине Прњавор, имају право  

да  покрећу иницијативу за питања која су утврђена 

законом, Статутом општине Прњавор и другим акти- 

ма. 

(2) Иницијатива грађана се подноси у писа- 

ном облику, мора бити образложена, те садржавати 
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потписе најмање 5 % бирача уписаних у бирачки 

списак Општине.  

(3) Уколико су за реализацију грађанске ини- 

цијативе потребна средства, иницијатива мора са- 

државати приједлог начина њиховог обезбјеђивања.  

(4) Прије прикупљања потписа за грађанску 

иницијативу може се провјерити формална испра- 

вност приједлога који је предмет грађанске иниција- 

тиве. 

(5) Формалну исправност приједлога пре- 

дмета грађанске иницијативе провјерава секретар 

Скупштине oпштине, те уколико је приједлог неуре- 

дан и нејасан, даје упутства предлагачима за откла- 

њање неправилности приједлога грађанске иниција- 

тиве. 

(6) Предмет грађанске иницијативе може 

бити општи или конкретизован приједлог. 

(7) Скупштина општине је дужна размотрити 

грађанску иницијативу која је покренута и доста- 

вљена у складу са законом и Статутом општине 

Прњавор, у  прописаној процедури и да донесе одлу- 

ку на првој сљедећој сједници Скупштине општине, 

а најкасније у року од 60 дана од достављања 

иницијативе.   
 

Члан 11. 

(1) Сваки грађанин, удружење грађана или 

друго правно лице има право да упућује органима 

Општине представке и притужбе, и да даје 

иницијативе и приједлоге за рјешавање одређених 

питања из њиховог дјелокруга.  

(2) Органи из става 1. овог члана дужни су 

да у року од 30 дана од дана подношења представке, 

притужбе или приједлога дају одговор подноси- 

оцима.  
 

4. Мјесна заједница  
 

Члан 12. 

 (1) Територија Општине је подијељена на 

мјесне заједнице према просторним, историјским 

или културним разлозима и интересима. 

(2) Мјесне заједнице се оснивају одлуком 

Скупштине општине, за подручје на којем постоји 

интерес становника, које представља територијалну 

и функционалну цјелину, а на којем постоји међу- 

собна повезаност грађана и могућност остваривања 

заједничких интереса и потреба.  

(3) Одлуком из става 2. овог члана, утврђује 

се назив, подручје и послови које врши мјесна 

заједница, статус и друга питања од значаја за рад 

мјесне заједнице.  

 

Члан 13. 

(1) У мјесној заједници своје потребе и 

интересе грађани задовољавају и остварују: 

1)  покретањем иницијатива и учешћем у ја- 

вној расправи приликом припреме и доношења 

просторних и урбанистичких планова Општине за 

подручје мјесне заједнице, 

2) покретањем иницијатива, давањем ми- 

шљења и учешћем у изградњи комуналних објеката  

и објеката у општој употреби, 

3) покретањем иницијативе и учешћем у 

јавним расправама о активностима које су у вези са 

развојем привреде и друштвених дјелатности, 

4) прикупљањем и достављањем органима 

Општине, јавним предузећима и установама предста- 

вке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

приједлоге грађана за рјешавање питања од њиховог 

заједничког интереса, 

5) учешћем у обезбјеђивању просторних, 

финансијских и организационих услова за спорт и 

рекреацију, 

6) организовањем разних облика хумани- 

тарне помоћи на свом подручју, 

7) заштитом од елементарних непогода и 

организовањем, отклањањем или ублажавањем по- 

сљедица од елементарних непогода, 

8) сарадњом са удружењима грађана о пита- 

њима која су од интереса за грађане мјесне заједнице и 

9) обављањем других послова, у складу са 

законом, Статутом општине Прњавор и другим 

актима Скупштине општине. 

(2) Грађани путем Савјета мјесне заједнице 

(у даљем тексту: Савјет) учествују у поступку 

утврђивања приједлога планова изградње објеката 

комуналне инфраструктуре на подручју мјесне 

заједнице.  

(3) Скупштина општине може посебном 

одлуком повјерити мјесној заједници обављање 

послова из надлежности Општине, у складу са 

законом и Статутом општине Прњавор. 
 

Члан 14. 

(1) Иницијативу за оснивање мјесне 

заједнице, промјену њеног подручја и назива може 

покренути најмање 10% бирача са подручја, за које 

се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена 

њеног подручја или назива, или најмање 1/3 одбо- 

рника Скупштине општине или Начелник општине. 

(2) Мјесну заједницу за дио насељеног 

мјеста, односно за подручје једног или више 

међусобно повезаних насељених мјеста, оснива 

Скупштина општине Прњавор, на начин и у по- 

ступку утврђеним законом, Статутом општине 

Прњавор и другим актима. 

(3) Мјесна заједница има своје органе, чији 

је састав, надлежности, начин и поступак избора и 

разрјешења утврђен Статутом општине Прњавор и 

Одлуком о мјеним заједницама на подручју општине 

Прњавор. 
 

Члан 15. 

(1) Средства за финансирање рада мјесних 

заједница обезбјеђују се у буџету Општине.  

(2) Поред средстава из става 1. овог члана, сре- 

дства за финансирање мјесне заједнице могу бити: 

1) средства грађана која се обезбјеђују 

самодоприносом,  

2) додијељена средства заинтересованих при- 

вредних друштава и других организација и институ- 

ција, 

3) донације и поклони, 

4) лично учешће грађана мјесне заједнице и 

5) други законити извори. 
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(3) Скупштина општине може посебном 

одлуком повјерити мјесној заједници коришћење 

одређене имовине Општине ради задовољавања 

заједничких потреба мјесног становништва и уреди- 

ти услове и начин коришћења те имовине, у складу 

са законом. 

 

Члан 16. 

 (1) Надзор над радом органа Мјесне 

заједнице, врши Комисија за мјесне заједнице, као 

радно тијела Скупштине општине, а стручно-

техничке и административне послове за потребе 

мјесних заједница, врши организациона јединица 

Општинске управе општине Прњавор, која обавља 

послове опште управе. 

 (2) У вршењу надзора, орган из става 1. овог 

члана је овлашћен да захтијева достављање 

извјештаја и информација о раду Савјета, да указује 

на проблеме, да захтијева рјешавање и предлаже 

начине рјешавања одређених или спорних питања  

која се појављују у раду Савјета, да израђује и 

подноси извјештаје, информације и приједлоге за 

предузимање одговарајућих мјера за унапређење 

рада мјесних заједница и да врши друге послове у 

складу са законом, Статутом општине Прњавор, 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор и 

другим актима. 

 

5. Јавна расправа  
 

Члан 17. 

(1) Јавна расправа  у складу са Статутом 

општине Прњавор,  спроводи се о: 

1) Нацрту Статута Општине, 

2) Нацрту одлуке о буџету,  

3) Плану развоја Општине,  

4) Просторном плану,  

5) Нацрту урбанистичког плана и регулаци- 

оних планова, 

6) другим актима које надлежни орган 

Општине упути на јавну расправу.  

(2) Ближе одредбе о спровођењу јавне ра- 

справе уређују се Пословником  о раду Скупштине 

општине Прњавор, и посебном одлуком Начелника 

општине. 
 

6. „Сати грађана“ у Скупштини општине 
 

Члан 18. 

 (1) „Сати грађана“ у Скупштини општине 

Прњавор, као облик непостредног учешћа герађана, 

организују се једном у два мјесеца у сали Скупштине 

општине Прњавор, у трајању до два сата. 

 (2) У одређеним случајевима „Сати грађана“ 

се могу организовати и проводити у мјесним 

заједницама и то за подручје једне или више мјесних 

заједница. 

 (3) Грађанин који жели да узме учешће на 

„Сатима грађана“ дужан је претходно да подносе 

пријаву Стручној служби Скупштине општине, на 

прописаном „Обрасцу за евиденцију грађанског 

сата“, путем шалтер сале Скупштине општине. 

 (4) Образац из претходног става се налази на 

интернет страници Општине Прњавор, и на инфо-

пулту у Шалтер сали Скупштине општине. 

 (5) Предсједник Скупштине општине или 

лица која он овласти сачиниће распоред присуства 

грађана и о томе их благовремено обавијести, 

предсједаваће приликом одржавања „Сати грађана“ 

и одговараће на питања грађана. 

(6) Приједлози и иницијативе које за вријеме 

„Сати грађана“ буду упућене од стране грађана у 

писменом облику, прослиједиће се надлежним 

органима на изјашњење, који су дужни да подно- 

сиоца иницијативе у року од 30 дана, писмено 

обавијесте о исходу приједлога или иницијативе. 

 (7) „Сати грађана“ који буду организовани у 

сали Скупштине општине Прњавор,  биће снимани у 

виду аудио записа и чуваће се у Стручној служби 

Скупштине општине, као и аудио записи са сједница 

Скупштине општине. 

 (8) На одржавање реда приликом органи- 

зовања „Сати грађана“ примјењиваће се одредбе 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор. 

 

7.  Други облици учешћа грађана у Скупштине  

     општине 

 

Члан 19. 

(1) За разматрање питања из надлежности 

Скупштине општине, Скупштина општине образује 

стална и повремена радна тијела Скупштине општи- 

не Прњавор. 

(2) Као стална радна тијела Скупштине 

општине, оснивају се комисије, одбори и савјети, 

чији је начин избора и њихове надлежности поближе 

уређен Пословником о раду Скупштине општине 

Прњавор. 

(3) Повремена радна тијела оснивају се посе- 

бном одлуком Скупштине општине, којом се одређу- 

је састав, дјелокруг рада и овлаштења радног тијела. 

(4) Скупштина општине може посебном 

одлуком образовти Анкетни одбор, као повремено 

радно тијело, ради утврђивања чињеничног стања у 

појединим случајевима. 

(5) Комисија за избор и именовање, уз 

претходне обављене консултације са клубовима 

одборника и одборника који немају своје клубове у 

Скупштини, поштујући принцип сразмјерне засту- 

пљености и родне равноправности, утврђује прије- 

длог за именовање чланова сталних и повремених 

радиних тијела и подноси Скупштини општине  на 

усвајање. 

(6) За чланове појединих радних тијела, 

поред одборника могу се бирати, научни и стручни 

радници као и угледни грађани из области која је у 

надлежности радног тијела. 
 

III МЕХАНИЗМИ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ГРАЂА-  

     НИМА  
 

Члан 20. 

Механизми комуникације са грађанима у 

општини Прњавор, су: 
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1) огласне плоче у Oпштини, 

2) службена интернет страница општине Пр- 

њавор, 

3) инфо-пулт (Центар за информисање гра- 

ђана) у шалтер сали Скупштине, 

4) кутија за жалбе, 

5) књига утисака у општини, 

6) присуство на сједницама Скупштине 

општине, 

7) приручник важних аката Скупштине 

општине, 

8) „Службени гласник општине Прњавор“, 

9) летак са важнијим одлукама донесеним на 

сједници Скупштине општине, 

10) састанци са одборницима, 

11) информисање грађана путем локалних 

медија и 

12) други дозвољени механизми. 

 

1. Огласна плоча 

 

Члан 21. 

(1) У зградама Скупштине општине Прња- 

вор и Мјесним канцеларијама на видно обиљеженим 

мјестима постављене су огласне плоче, путем којих 

се грађани општине Прњавор и друга заинтересована 

лица, у складу са законом и Статутом општине 

Прњавор, обавјештавају о одређеним питањима. 

(2) У циљу обавјештавања јавности на огла- 

сне плоче општине Прњавор,  поставља се дневни 

ред за сједнице Скупштине општине, најкасније 

седам дана прије одржавања сједнице. 

(3) Дневни ред на огласне плоче из пре- 

тходног става овог члана, поставља Стручна служба 

Скупштине општине Прњавор. 

 

2. Службена интернет страница 

 

Члан 22. 

 У Општини Прњавор се уређује и води 

службена интернет страница, чија је званична адреса: 

www.opstinaprnjavor.net0, на коју се поставља: 

1) дневни ред за наредну сједницу Ску- 

пштине општине најкасније седам дана прије одржа- 

вања сједнице, 

2) годишњи Програм рада Скупштине општи- 

не, 

3) важнији документи и одлуке Скупштине 

општине Прњавор (Статут општине Прњавор, Посло- 

вник о раду Скупштине општине Прњавор, Стра- 

тешки план развоја општине, Програм капиталних 

инвестиција, Одлука о  општинским администрати- 

вним таксама и слично), 

4) извјештаји о раду Начелника и Општи- 

нске управе, 

5) записници са сједница Скупштине општи- 

не,  

6) други важнији акти. 
 

3. Инфо пулт 
 

Члан 23. 

У складу са Законом о слободи приступа  

информацијама, грађанима су на инфо пулту 

доступни обрасци захтјева за информације, водич за 

приступ информацијама и регистар података и 

информација свих органа. 

 

4. Кутија за притужбе и жалбе 

 

Члан 24. 

Грађани који су незадовољни радом поједи- 

них одборника или службеника, могу путем кутије 

за притужбе грађана која се налази у службеним 

просторијама Скупштине општине, упутити надле- 

жном тијелу писмену притужбу о којој ће се распра- 

вљати и одлучити, у прописаној процедури, а о чему 

ће се подносилац притужбе обавијестити у разумном 

року. 

 

5. Књига утисака у општини 

 

Члан 25. 

(1) У књигу утисака грађани могу забиље- 

жити своје примједбе, приједлоге и сугестије на рад 

службеника и одборника. 

(2) Књига утисака ће бити полугодишње 

прегледана од стране начелника ресорног одјељења, 

а запажања на рад службеника се прослеђују 

Начелнику општине, а за одборнике предсједнику 

Скупштине општине. 

  

6. Присуство на сједницама Скупштине општине 

 

Члан 26 

Сједницама Скупштине општине Прњавор, 

могу присуствовати грађани и представници удру- 

жења грађана чији су интереси обухваћени пита- 

њима која се разматрају на сједници на начин и у 

поступку утврђеним Пословником о раду Скупшти- 

не општине Прњавор. 
 

 7. Приручник важних аката Скупштине општине 

 

Члан 27. 

Приручник садржи: 

1) Статут општине, 

2) Пословник о раду Скупштине општине, 

3) Стратешки план развоја општине, 

4) Програм капиталних инвестиција, 

5) Одлуку о накнадама и таксама које плаћа- 

ју грађани, 

6) Етички кодекс и 

7) други важнији акти Скупштине општине. 
 

8. „Службени гласник општине Прњавор“ 
 

Члан 28. 

(1) Службено гласило општине Прњавор је 

„Службени гласник општине Прњавор“, у коме се 

објављују донесени општи и појединачни акти 

Скупштине општине, Налелника општине, општи и 

појединачни акти које доносе јавне установе и 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Прњавор, Општинске изборне комисије и одјељења 

Општинске управе, ако је прописима предвиђено   
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њихово објављивање.  

(2) Изглед и садржај „Службеног гласника 

општине Прњавор“ уређен је  посебном одлуком 

Скупштине општине Прњавор. 

(3) „Службенои гласник општине Прњавор“ 

је доступан на службеној интернет страници Општи- 

не: www.opstinaprnjavor.net .  

(4) Општина може повремено у зависности 

од својих техничких и других могућности штампати 

и издавати Информативни билтен којим информише 

грађане о важнијим дешавањима у Општини. 
 

9. Летак са важнијим одлукама 
 

Члан 29. 

Грађани општине Прњавор о важнијим акти- 

ма донесеним на сједницама Скупштине општине, 

могу се упознавати путем летака који се грађанима 

дистрибуирају путем инфо-пулта у шалтер сали 

Скупштине општине. 
 

10. Састанци са одборницима 
 

Члан 30. 

У општини Прњавор или у сједиштима 

мјесних заједница могу се организовати састанци са 

одборницима на којима грађани могу постављати 

питања и добити информације о донесеним одлукама 

и другим актима Скупштине општине. 
  
11. Информисање грађана путем локалних медија 
 

Члан 31. 

Представници општинских органа и одбо- 

рници путем локалних и других медија информишу 

ширу јавност најмање једном мјесечно о питањима и 

проблематици локалне самоуправе, на начин утврђен 

Статутом општине Прњавор и Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор. 
 

IV НАЧИН И ПОСТУПАК НЕПОСРЕДНОГ УЧЕ-  

     ШЋА ГРАЂАНА 
 

Члан 32. 

(1) Учешће грађана у доношењу планова и 

програма развоја остварује се: 

1) кроз грађанску иницијативу о потребама 

локалног становништва са односног подручја на 

зборовима грађана и достављањем приједлога и 

сугестија са ових зборова, 

  2) путем јавне расправе, 

  3) организовањем радионица у мјесним заје- 

дницама, 

  4) организовањем округлих столова, 

5) организовањем стручних скупова, 

  6) објављивањем нацрта програма на web 

сајту Општине и у другим средствима информисања, 

7) анкетирањем. 

(2) Нацрт буџета се објављује: на web сајту 

Општине, билтену, ради омогућавања грађанима да 

доставе сугестије, приједлоге и примједбе на одгова- 

рајући начин (путем е-maila, дежурног телефона и 

др). 

(3) Учешће грађана у доношењу буџета 

остварује се достављањем сугестија и приједлога на 

збору грађана, анкетирањем, организовањем ради- 

оница у мјесним заједницама, организовањем окру- 

глих столова, стручних скупова и јавних расправа по 

утврђеном програму. 

(4) За спровођење јавне расправе у поступку 

доношења буџета и других облика учешћа, надлежно 

је Одјељење за финансије Општинске управе општи- 

не Прњавор и Кабинет Начелника општине. 

(5) За доношење општих аката којима се 

утврђују права и обавезе грађана, учешће грађана се 

остварује: кроз приједлоге и сугестије са збора 

грађана, кроз организовање састанака са мјесним 

заједницама у циљу упознавања са садржајем 

општих аката и обавеза које проистичу за грађане, а 

по потреби и путем јавне расправе. 

(6) Поступак учешћа грађана, у складу са 

овом Одлуком, спроводе органи који непосредно 

примјењују пропис који се доноси. 

 

V ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ  

    ПОТРЕБАМА  

 

Члан 33. 

Органи Скупштине општине и Општинске 

управе општине Прњавор, дужни су лицима са 

посебним потребама и другим осјетљивим катего- 

ријама становништва, на достојанствен начин омогу- 

ћити учешће у вршењу послова прописаних овом 

Одлуком. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

За спровођење ове Одлуке надлежни су 

органи Општине Прњавор. 

 

Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у„Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-171/17                    Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                       Жељко Симић, с.р. 
 

493 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 95. став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 79/15), члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина општине Прњавор, на 11. сједници 

одржаној дана 17.11.2017. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о износу новчаног учешћа родитеља за боравак  
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дјетета у јасличкој групи 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се износ новчаног 

учешћа родитеља за боравак дјетета у Јавној 

установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, за 

јасличку групу.   

 

Члан 2. 

 Родитељ, односно корисник услуге Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

обавезан је да плаћа мјесечни износ од 130,00 КМ, за 

боравак дјетета у јасличкој групи, на рачун јавних 

прихода општине Прњавор. 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Јавна 

установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Симић Горана сина Милутина из 

Прњавора, заступаног по пуномоћнику Бијелић 

Радомиру, адвокату из Прњавора, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор, у 

предмету продаје неизграђеног градског грађеви- 

нског земљишта непосредном погодбом ради 

комплетирања грађевинске парцеле, а на основу 

члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17) и члана 161. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17), на сједници одржаној 

дана 17.11.2017. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са Симић Гораном 

сином Милутина из Прњавора 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за закључивање уговора о 

продаји непосредном погодбом, ради комплетирања 

грађевинске парцеле, неизграђеног градског грађеви- 

нског земљишта означеног као: 

- к.ч. бр. 650/71 „Ограда“ остало неплодно 

земљиште у површини од 25 м2, уписаног у ПЛ. бр. 

225 к.о. Прњавор на име посједника општине 

Прњавор са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

384/25 „Ограда“ неплодно у површини од 25 м2, 

уписаног у зк.ул. бр. 4971 к.о. Прњавор као власни- 

штво општине Прња- вор са 1/1 дијела). 

 

Члан 2. 

 Симић Горан син Милутина из Прњавора је 

дужан платити накнаду за продато земљиште по 

тржишној вриједности тог земљишта у износу од 

2.102,00 КМ, а што ће се регулисати уговором 

између општине Прњавор и Симић Горана сина 

Милутина из Прњавора. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из члана 

1. ове одлуке са Симић Гораном сином Милутина из 

Прњавора. 

 

Члан 4. 

 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 

Симић Горан син Милутина из Прњавора, 

заступан по пуномоћнику Бијелић Радомиру, 

адвокату из Прњавора, је поднио захтјев Републи- 

чкој управи за  геодетске и имовинско-правне 

послове - Подручна јединица Прњавор, којим је 

тражио продају непосредном погодбом, ради 

комплетирања (обликовања) грађевинске парцеле, 

земљишта означеног као к.ч. бр. 650/71, уписаног у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по старом премјеру к.ч. 

бр. 384/25, уписаног у зк.ул. бр. 729 к.о. Прњавор) 

које улази у састав његове грађевинске парцеле коју 

чини земљиште означено као к.ч. бр. 650/51, уписано 

у ПЛ. бр. 2691 к.о. Прњавор (по старом премјеру к.ч. 

бр. 384/39, уписано у зк.ул. бр. 5117 к.о. Прњавор) 

што се види из стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова за легализацију доградње 

пословног објекта бр. 40/16 од 06.05.2016. године 

урађеног од стране „Планинг“ д.о.о. Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор је провела 

поступак у току којег су одржане расправе у 

канцеларији Подручне јединице Прњавор, дана 

19.10.2016. године и 05.07.2017. године. У току 

расправе одржане 19.10.2016. године је извршен и 

увиђај на лицу мјеста у Прњавору. 

На расправи одржаној 19.10.2016. године, 

Симић Горан син Милутина из Прњавора је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и да тражи да му 

се прода непосредном погодбом земљиште које је 

предмет захтјева, као и да нема примједби на изјаву 

вјештака геодетске струке, ни питања за вјештака. 

Давидовић-Вилић Драгана, помоћник у Правобрани- 

лаштву Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је изјавила да како из изјаве вјештака 

геодетске струке, те документације која се налази у 

предмету произилази да је објекат изграђен на к.ч. 

бр. 650/71 и 650/51, то је мишљења да су се у 
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конкретном случају стекли услови за легализацију 

предметног објекта на начин да подносилац захтјева 

плати накнаду општини Прњавор за парцелу к.ч. бр. 

384/25 (нп. 650/71) у површини од 25 м2; те да 

наравно предлаже вјештачење по вјештаку грађеви- 

нске струке који ће одредити тржишну вриједност 

земљишта, а прије одређивања вриједности свакако 

треба извршити претварање права кориштења у 

право својине у корист општине Прњавор на парцели 

к.ч. бр. 384/25, што се обавезује урадити у року од 7 

дана од дана одржавања расправе и да немају 

примједби, ни питања, за присутног вјештака. 

Службено лице је донијело закључак да се 

наложи општини Прњавор, по њеном законском 

заступнику, да у року од 7 дана од дана одржавања 

расправе, поднесе захтјев за претварање права 

кориштења у право власништва општине Прњавор на 

некретнинама тј. земљишту које је предмет захтјева; 

да се поступак у овом предмету прекине до 

правоснажног окончања поступка претварања права 

кориштења у право власништва на некретнинама 

означеним као к.ч. бр. 384/25 (по новом премјеру к.ч. 

бр. 650/71) к.о. Прњавор; да се за вјештака грађе- 

винско-архитектонске струке одреди Божуновић 

Миладин из Прњавора са задатком да изврши 

процјену вриједности земљишта које је предмет 

поступка означеног као к.ч. бр.  650/71, уписаног у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по старом премјеру к.ч. бр. 

384/25, уписаног у зк.ул. бр. 729 к.о. Прњавор), тј. да 

утврди тржишну вриједност тог земљишта; те да се 

странкама неће достављати писмени отправак 

закључка о прекиду поступка и одређивању вјештака 

грађевинско-архитектонске струке. 

Након што је рјешењем Подручне јединице 

Прњавор бр. 21.36/475-78/16 од 02.03.2017. године, 

које је постало правоснажно 29.03.2017. године, 

извршено претварање права кориштења у право 

власништва општине Прњавор, на земљишту које је 

предмет поступка, и након извршеног вјештачења и 

достављања налаза и мишљења од стране вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Божуновић Мила- 

дина из Прњавора поступак је настављен, те је 

одржана расправа у канцеларији ове Подручне 

јединице, дана 05.07.2017. године. 

На тој расправи, Бијелић Радомир адвокат из 

Прњавора, као пуномоћник Симић Горана сина 

Милутина из Прњавора, је изјавио да Симић Горан у 

цијелости остаје код поднесеног захтјева, да пристаје 

да плати на име накнаде за земљиште у површини од 

25 м2 износ који је утврдио вјештак Божуновић 

Миладин тј. 2.102,00 КМ и да предлаже да управни 

орган изради нацрте одлука и рјешења за потребе 

Скупштине општине како би се овај поступак око- 

нчао. 

Такође, је изјавио да нема примједби на 

налаз и мишљење вјештака грађевинско-архитекто- 

нске струке Божуновић Миладина из Прњавора од 

14.12.2016. године, као ни питања за вјештака. 

Правобранилаштво Републике Српске, сједи- 

ште замјеника Бањалука, се није одазвало позиву за 

расправу, али су дана 28.06.2017. године доставили 

допис - поднесак  бр. У-2011/16 од 27.06.2017. 

године у којем се наводи да су дана 24.05.2017. 

године запримили процјену тржишне вриједности 

земљишта означеног као к.ч. бр. 385/25 (нови бр. 

650/71) урађеног од стране Божуновић Миладина 

вјештака грађевинско-архитектонске струке из 

Прњавора; да су увидом у ту процјену утврдили да је 

вјештак процијенио земљиште које је предмет 

поступка, а које се налази у к.о. Прњавор, на износ 

од 84,08 КМ по 1 м2, што за површину од 25 м2 

износи 2.102,00 КМ; да општина Прњавор нема 

примједби на достављани налаз и мишљење 

слиједом чега предлажу да надлежни орган донесе 

нацрт одлуке о давању сагласности за продају 

наведеног земљишта по цијени од 84,08 КМ по 1 м2; 

те да се расправа проведе у њиховом одсуству, уз 

обавезну доставу записника са одржане расправе и 

евентуалне документације. 

Расправа је одржана у одсуству Правобрани- 

лаштва Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, које је, након што им је достављен 

записник о одржаној расправи, дана 12.07.2017. 

године, доставило допис - поднесак  бр. У-2011/16 

од 10.07. 2017. године у којем се наводи да у 

цијелости остају код навода из дописа бр. У-2011/16 

од 27.06.2017. године, предлажући да првостепни 

управни орган изради нацрт одлуке и исти достави 

Скупштини општине Прњавор, на надлежност. 

У току поступка је  утврђено: 

- Да је земљиште које је предмет поступка 

означено као к.ч. бр. 650/71 „Ограда“ остало 

неплодно земљиште у површини од 25 м2, уписано у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор на име посједника општине 

Прњавор са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

384/25 „Ограда“ неплодно у површини од 25 м2, 

уписано у зк.ул. бр. 4971 к.о. Прњавор као вла- 

сништво општине Прњавор са 1/1 дијела). 

- Да се на том земљишту налази изграђен 

пословни објекат који је уплањен и укњижен у 

катастарском операту. 

- Да је то земљиште намијењено за компле- 

тирање грађевинске парцеле коју чини земљиште 

означено као к.ч. бр. 650/51 „Ограда“ привредна 

зграда у површини од 33 м2 и двориште у површини 

од 4 м2, уписано у ПЛ. бр. 2691 к.о. Прњавор на име 

посједника Симић Горана сина Милутина из 

Прњавора са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

384/39 „Ограда“ двориште у површини од 37 м2, 

уписано у зк.ул. бр. 5117 к.о. Прњавор као вла- 

сништво Симић Горана сина Милутина из Прњавора 

са 1/1 дијела) што се види из идентификације 

парцеле са изводом из просторно-планске докуме- 

нтације бр. 04-363-37/16 од 25.04.2016. године, 

издате од Одјељења за просторно уређење, општине 

Прњавор (намјена земљишта је утврђена Урбани- 

стичким пројектом „Занатски центар II“ – „Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, бр. 3/03). 

- Да се у стручном мишљењу и урбани- 

стичко-техничким условима за легализацију догра- 

дње пословног објекта бр. 40/16 од 06.05.2016. 

године, урађеном од стране „Планинг“ д.о.о. Прња- 
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вор, наводи да анализом предметне локације и 

објекта, те на основу постојеће планске докуме- 

нтације и увида на лицу мјеста и анализом микро- 

локалитета (однос објекта према окружењу, врста и 

намјена објеката у окружењу, спратност објеката у 

окружењу, удаљеност од сусједних граница парцела 

и објеката, степен изграђености окружења, микро- 

клима, хидрогеолошки и литолошки састав земљи- 

шта) сматрају да је за легализацију дограђеног дијела 

објекта могуће издати локацијске услове, те се даје 

позитивно стручно мишљење. 

- Да је Одјељење за просторно уређење, 

општине Прњавор издало накнадне локацијске 

услове за доградњу пословног објекта бр. 04-364-

77/16 од 23.05.2016. године у којима се наводи да је 

објекат изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 

650/71 и 650/51 к.о. Прњавор (нови премјер), што по 

старом премјеру одговара к.ч. бр. 384/25 и 384/39 к.о. 

Прњавор - прва зона градског грађевинског земљи- 

шта. 

- Да се земљиште које је предмет поступка 

налази у првој зони градског грађевинског земљи- 

шта, а што је видљиво из идентификације парцеле. 

- Из налаза и мишљења вјештака грађеви- 

нско-архитектонске струке Божуновић Миладина из 

Прњавора од 14.12.2016. године је утврђено да се 

земљиште које је предмет поступка према Одлуци о 

висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 17/16) налази у обухвату 

прве зоне градског грађевинског земљишта, те да је 

на основу наведених података (фактора локације, 

фактора корисне површине, фактора квалитета, 

фактора усклађености, фактора изграђености и 

фактора понуде и потражње) процијењена тржишна 

вриједност предметног земљишта 84,08 КМ по 1м2, 

што за површину од 25 м2 износи 2.102,00 КМ: 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку урадила нацрт одлуке о 

давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји неизграђеног градског земљишта непосре- 

дном погодбом који је доставила Скупштини општи- 

не Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење правом 

грађења непокретности у својини Републике и 

јединица локалне самоуправе може изузетно вршити 

непосредном погодбом за потребе изградње тј. ради 

обликовања грађевинске честице. 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе на приједлог начелника општине, 

односно градоначелника града. 
 

Број: 01-475-4/17                              Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републи- 

ке Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и члана 161. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина 

општине Прњавор је на 11. сједници одржаној 

17.11.2017. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 
 

1. Разрјешавају се дужности в.д. чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор: 

1) Милорад Врховац, 

2) Сандра Лекић, 

3) Веса Вуковић, 

4) Амела Мујанић, 

5) Младенко Марковић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-53/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                       Жељко Симић, с.р. 
 

496 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17) и члана 161. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 21/17) 

Скупштина општине Прњавор је на 11. сједници 

одржаној 17.11.2017. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 
 

1. За чланове Управног одбора Јавне здра-  
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вствене установе Дом здравља Прњавор, на период 

од четири године именују се: 

1) Милорад Врховац, предсједник, 

2) Сандра Лекић, члан, 

3) Боро Богићевић, члан, 

4) Игор Сувајац, члан, 

5) Амела Мујанић, члан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-54/17                       Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 161. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор је на 11. сједници одржаној 17.11.2017. 

године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 
 

1. Разрјешавају се дужности в.д. чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 

рад Прњавор: 

1) Радић Драган, предсједник, 

2) Кузмановић Сања, члан, 

3) Радоњић Милена, члан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-55/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 161. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина општине 

Прњавор је на 11. сједници одржаној 17.11.2017. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

1. За чланове Управног одбора Јавне уста- 

нове Центар за социјални рад Прњавор, на период од 

четири године именују се: 

1) Радић Драган, предсједник, 

2) Кузмановић Сања, члан, 

3) Радоњић Милена, члан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-56/17                    Предсједник 

Датум: 17.11.2017. 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 134. став 2. тачка 4. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени 

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

Правилника о избору и раду школског одбора 

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

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

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

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17) Скупштина општине Прњавор је на 11. 

сједници одржаној 17.11.2017. године, донијела   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, испред 

јединице локалне самоуправе бира се Биљана 

Цвијановић Клокић из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, 

испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-57/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. 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 134. став 2. тачка 4. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени 

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

Правилника о избору и раду школског одбора 

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

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

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

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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број 21/17) Скупштина општине Прњавор је на 11. 

сједници одржаној 17.11.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина 

Лишња 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина Ли- 

шња, испред јединице локалне самоуправе бира се 

Љубојевић Славиша из Насеобине Лишња. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Меша Селимовић“ Насе- 

обина Лишња, испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-58/17                        Предсједник 

Датум: 17.11.2017. 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 134. став 2. тачка 4. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени 

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

Правилника о избору и раду школског одбора 

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

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

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

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17) Скупштина општине Прњавор је на 11. 

сједници одржаној 17.11.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, испред 

јединице локалне самоуправе бира се Цвијановић 

Владо из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, 

испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-59/17                             Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

основном васпитању и образовању („Службени 

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

Правилника о избору и раду школског одбора 

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

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

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

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17) Скупштина општине Прњавор је на 11. 

сједници одржаној 17.11.2017. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, 

испред јединице локалне самоуправе бира се Мило- 

шевић Данко из Доњих Вијачана. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вија- 

чани, испред јединице локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-60/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. 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 95. став 1. тачка г. Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 74/08, 106/09, 

104/11 и 33/14), члана 7. Правилника о избору и раду 

школског одбора („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и члана 161. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17) Скупштина 

општине Прњавор је на 11. сједници одржаној 

17.11.2017. године, донијела   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора Јавне установе 

„Гимназија“ Прњавор 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 

„Гимназија“ Прњавор, испред јединице локалне 

самоуправе бира се Петровић Жељко из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана школског одбора Јавне 

установе „Гимназија“  Прњавор, испред јединице 

локалне самоуправе. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-61/17                       Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

по захтјеву Карић Станојке кћери Милана 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 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 

17.11.2017. године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 

шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

225/01 од 29.04.2002. године, на начин да се иза 

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

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 1647/4 „Радешлија“ њива у 

површини од 420 m
2
 уписана у зк. ул. број 756 к.о. 

Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Прњавор, право коришћења Земљо- 

радничка задруга „Околица“ Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

Образложење 

Карић Станојка кћи Милана 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. 36-475-225/01 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-

225/01 од 29.04.2002. године Карић Станојки кћери 

Милана из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 345/13 

„Радешлија“ њива у површини од 420 m2, уписано у 

ПЛ бр. 43 к.о. Околица (сада уписано у ПЛ бр. 639 

к.о. Околица на име Карић Станојке кћери Милана), 

те да у рјешењу нису наведени земљишно-књижни, 

већ само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено 

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

345/13 „Радешлија“ њива у површини од 420 m2, 

уписана у ПЛ бр. 43 к.о. Околица (сада уписано у 

ПЛ бр. 639 к.о. Околица, на име посједника Карић 

Станојке кћери Милана из Прњавора), одговара 

парцела грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 

1647/4 „Радешлија“ њива у површини од 420 m2 

уписана у зк. ул. број 756 к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Прњавор, 

право коришћења Земљорадничка задруга „Околи- 

ца“ Прњавор“. 

Увидом у ПЛ бр. 639 к.о. Прњавор утврђено 

је да је Карић Станојка уписана као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 345/13 „Раде- 

шлија“ њива у површини од 420 m2 на основу 

Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

225/01 од 29.04.2002. године, правоснажно 01.08. 

2002. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 756 к.о. Прњавор 

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

бр. 1647/4 „Радешлија“ њива у површини од 420 m2 

уписана државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Прњавор, право коришћења Земљо- 

радничка задруга „Околица“ 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 

рјeшeњe), 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: 01-014-324/17                     Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

по захтјеву Јанковић Раденка сина Ранка из 

Шаринаца, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне  
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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 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 

17.11.2017. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 

ња Скупштине општине Прњавор број 36-475-166/02 

од 23.04.2003. године, на начин да се иза ријечи „к.о. 

Вучијак“ брише тачка додаје зарез и текст који 

гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 

к.ч. бр. 442/3 „Вучијак“ њива у површини од 2217 m
2
 

уписана у зк. ул. број 313 к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела, право располагања Скупштина 

општине Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

Образложење 

Јанковић Раденко син Ранка из Шаринаца 

поднио је захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор број 36-475-166/02 од 

23.04.2003. 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 

провела је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-

166/02 од 23.04.2003. године Јанковић Раденку сину 

Ранка из Шаринаца додијељено неизграђено градско 

грађевинско земљиште у државној својини означено 

као к.ч. бр. 848/26 „Код црног блата“ њива у 

површини од 2217 m
2
, уписано у ПЛ бр. 30 к.о. 

Вучијак (сада уписано у ПЛ бр. 596 к.о. Вучијак на 

име Јанковић Раденка), те да у рјешењу нису 

наведени земљишно-књижни, већ само катастарски 

подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

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

848/26 „Код црног блата“ њива у површини од 2217 

m2, уписана у ПЛ бр. 30 к.о. Вучијак (сада уписано у 

ПЛ бр. 596 к.о. Вучијак, на име посједника Јанковић 

Раденка сина Ранка из Шаринаца), одговара парцела 

грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 442/3 

„Вучијак“ њива у површини од 2217 m
2
 уписана у зк. 

ул. број 313 к.о. Вучијак као државна својина са 1/1 

дијела, право располагања Скупштина општине  

Прњавор. 

Увидом у ПЛ бр. 596 к.о. Вучијак утврђено 

је да је Јанковић Раденко уписан као посједник на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 848/26 „Код 

црног блата“ њива у површини од 2217 m
2
 на основу 

Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

166/02 од 23.04.2003. године, правоснажно 03.08. 

2003. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 313 к.о. Вучијак утврђе- 

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

442/3 „Вучијак“ њива у површини од 2217 m
2
 као 

власништво уписана државна својина са 1/1 дијела, 

право располагања 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 

рјeшeњe), 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: 01-014-323/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

по захтјеву Сладојевић Радована сина Михајла 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 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 

17.11.2017. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

149/01 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. 273/51 „Грабовац“ њива у 

површини од 541 m
2 уписана у зк. ул. број 537 к.о.  
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Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Прњавор, право коришћења Земљо- 

радничка задруга „Околица“ Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 
 

Образложење 

Сладојевић Радован син Михајла из Прња- 

вора 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-

149/01 од 31.08.2001. године, допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку зе- 

мљишта, како би могло бити проведено у земљи- 

шним 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-

149/01 од 31.08.2001. године Сладојевић Радовану 

сину Михајла из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 1632/5 

„Грабовац“ њива у површини од 541 m
2
, уписано у 

ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3815 

к.о. Прњавор на име Сладојевић Радована), те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ само 

катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

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

1632/5 „Грабовац“ њива у површини од 541 m
2
, 

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

ПЛ бр. 3815 к.о. Прњавор, на име посједника Сла- 

дојевић Радована сина Михајла из Прњавора), 

одговарају парцеле грунтовног премјера означене 

као к.ч. бр. 273/51 „Грабовац“ њива у површини од 

541 m
2
 уписана у зк. ул. број 537 к.о. Прњавор као 

државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО 

Прњавор, право коришћења Земљорадничка задруга 

„Околица“ Прњавор“. 

Увидом у ПЛ бр. 3815 к.о. Прњавор утвр- 

ђено је да је Сладојевић Радован уписан као посје- 

дник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 1632/5 

„Грабовац“ њива у површини од 541 m
2
 на основу 

Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

149/01 од 31.08.2001. године, правоснажно 22.10. 

2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 537 к.о. Прњавор утврђе- 

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

273/51 „Грабовац“ њива у површини од 541 m
2
 уписа- 

на државна својина са 1/1 дијела, орган управљања 

СО Прњавор, право коришћења Земљорадничка 

задруга „Околица“ 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 

рјeшeњe), 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: 01-014-322/17                     Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

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

по захтјеву Сладојевић Милована сина Михајла 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 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 

17.11.2017. године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

115/01 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. 273/52 „Грабовац“ њива у 

површини од 559 m
2
 уписана у зк. ул. број 537 к.о. 

Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Прњавор, право коришћења 

Земљорадничка задруга „Околица“ Прњавор“ и к.ч. 

бр. 308/4 „Церови“ њива у површини од 12 m
2
 

уписана у зк. ул. број 779 к.о. Прњавор, као државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања „Народни 

одбор Градске општине у Прњавору“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

Образложење 

Сладојевић Милован син Михајла из Прња- 

вора је поднио захтјев Републичкој управи за гео- 
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детске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, којим тражи да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

115/01 од 31.08.2001. године, допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку 

земљишта, како би могло бити проведено у земљи- 

шним 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-

115/01 од 31.08.2001. године Сладојевић Миловану 

сину Михајла из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. бр. 1632/4 

„Грабовац“ њива у површини од 571 m
2
, уписано у 

ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3551 

к.о. Прњавор на име Сладојевић Милована), те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ само 

катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 

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

1632/4 „Грабовац“ њива у површини од 571 m
2
, 

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

ПЛ бр. 3551 к.о. Прњавор, на име посједника 

Сладојевић Милована сина Михајла из Прњавора), 

одговарају парцеле грунтовног премјера означене 

као к.ч. бр. 273/52 „Грабовац“ њива у површини од 

559 m
2
 уписана у зк. ул. број 537 к.о. Прњавор као 

државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО 

Прњавор, право коришћења Земљорадничка задруга 

„Околица“ Прњавор“ и к.ч. бр. 308/4 „Церови“ њива 

у површини од 12 m
2
 уписана у зк. ул. број 779 к.о. 

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

управљања „Народни одбор Градске општине у 

Прњавору“. 

Увидом у ПЛ бр. 3551 к.о. Прњавор утвр- 

ђено је да је Сладојевић Милован уписан као посје- 

дник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 1632/4 

„Грабовац“ њива у површини од 571 m
2
 на основу 

Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

115/01 од 31.08.2001. године, правоснажно 30.09. 

2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 537 к.о. Прњавор 

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

бр. 273/52 „Грабовац“ њива у површини од 559 m
2
 

уписана државна својина са 1/1 дијела, орган упра- 

вљања СО Прњавор, право коришћења Земљо- 

радничка задруга „Околица“ Прњавор“, а увидом у 

зк.ул. бр. 779 к.о. Прњавор утврђено је да је на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 308/4 „Церови“ 

њива у површини од 12 m
2
 као власништво уписана 

државна својина са 1/1 дијела, орган управљања 

„Народни одбор Градске општине у Прњавору“. 

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 

рјeшeњe), 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: 01-014-321/17                      Предсједник 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Черкета Душице, из Прњавора, подне- 

сеном Републичкој управи за геодетске и имовинско 

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету допуне рјешења катастарским 

подацима, а на основу члана 204. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и члана 167. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), на сједници одржа- 

ној 17.11.2017. године, доноси  

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

1. ДОПУЊАВА СЕ Рјешење, број 02-475-

153/90 од 15.02.1991. године, које је правоснажно 

дана 22.03.1991. године, на следећи начин: 

- у тачки 1. диспозитива Рјешења, у петом 

реду, додаје се опис земљишта по новом премјеру 

тако да се након ријечи “ „Промет“ Прњавор“, додаје 

следећи текст: 

„што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 

331/1 у површини од 193 m
2
, уписано у Посједнови 

лист број 235 К.о. Прњавор, као посјед Трговачког 

предузећа „Промет“ а.д. Прњавор, са 1/1 дијела“ 

2. У осталом дијелу Рјешење које се допу- 

њава остаје непромјењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Черкета Душица, из Прњавора, поднијела је 

захтјев Републичкој управи за геодетске и имо- 

винско – правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, да се Рјешење Скупштине општи- 

не Прњавор, број 02-475-153/90 од 15.02.1991. 

године, које је правоснажно дана 22.03.1991. године, 



 

20.11.2017.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              29 
 

допуни са подацима о земљишту по новом премејру 

према приложеном списку земљишта, односно да се 

у Рјешењу наведу и подаци из катастарског операта. 

Поступајући орган је у поступку утврдио да 

је предметним рјешењем преузето неизграђено 

градско грађевинско земљиште друштвене својине 

ради привођења трајној намјени и да приликом 

доношења рјешења орган није одлучио о свим 

питањима која су била предмет поступка. Наиме, 

непокретност која је предмет поступка није описана 

по новом премјеру, односно није наведен опис 

земљишта из катастарског операта. Узевши у обзир 

да због ненавођења ових података Рјешење није 

проводиво у катастарском операту утврђено је да је 

Рјешење неопходно допунити. 

У поступку је извршена идентификација 

земљишта, сачињен је списак земљишта, те је 

утврђено да земљишту описаном као к.ч.бр. 11/12 

уписаном у зк.ул.бр. 1098 К.о. Прњавор, површине 

193 m
2
, по новом премјеру одговара земљиште 

описано као к.ч.бр. 331/1 у површини од 193 m
2
, 

уписано у Посједнови лист број 235 К.о. Прњавор, 

као посјед Трговачког предузећа „Промет“ а.д. 

Прњавор, са 1/1 дијела. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службено 

лице није овлаштено да донесе рјешење, дужно је да 

поднесе нацрт рјешења органу који доноси рјешење. 

Службено лице парафира рјешење. 

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 рјешење које је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање. 

 Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену члана 204. Закона о општем 

управном поступку, којим је прописано да, у случају 

када орган није рјешењем одлучио о свим питањима 

која су била предмет поступка, он може по прије- 

длогу странке или по службеној дужности донијети 

посебно рјешење о питањима, која већ донесеним 

рјешењем нису обухваћена (допунско рјешење), одлу- 

чено 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. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву ГП „Градип“ а.д. Прњавор, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету допуне рјешења, а на основу 

члана 204. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 

87/07 и 50/10), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17) и 

чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17 и 23/17), на сједници одржаној 

дана 17.11.2017. године,  д о н о с и 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 2. диспозитива допу- 

нског рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 

01-013-194/13 од 20.03.2014. године, тако да се иза 

постојећег текста брише тачка и додаје текст који 

гласи: 

„по старом премјеру к.ч. бр. 22/24, 22/25 и 

22/26 уписаним у зк.ул. бр. 4879 к.о. Прњавор као 

власништво општине Прњавор са 1/1 дијела ће се 

извршити укњижба државне својине са 1/1 дијела и 

права кориштења у корист ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

са 1/1 дијела.“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ГП „Градип“ а.д. Прњавор, као правно 

заинтересовано лице (јер је закључио уговор о 

заједничкој изградњи пословне зграде са ЈКОДП 

„Парк“ Прњавор), је поднио захтјев Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-правне послове 

Бањалука, Подручна јединица Прњавор којим је 

тражио измјену и допуну рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 19.06.2003. 

године којим је ЈКОДП „Парк“ Прњавор додијељено 

неизграђено градско грађевинско земљиште, ради 

комплетирања грађевинске парцеле, означено као 

к.ч. бр. 763, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по 

старом премјеру к.ч. бр. 12/1, 12/42, 12/2 и 12/3, 

уписано у зк.ул. бр. 521, исте к.о.). У захтјеву наводи 

да је то рјешење допуњено допунским рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 

20.03.2014. године на тај начин што су наведени 

земљишно-књижни подаци за те некретнине и то к.ч. 

бр. 19/128, 22/22, 12/4, 12/5 све к.о. Прњавор (по 

новом премјеру к.ч. бр. 763/2, исте к.о.); к.ч. бр. 

22/24, 22/25 и 22/26, све к.о. Прњавор (по новом 

премјеру к.ч. бр. 1147/3 и 1147/4, исте к.о.), али нису 

наведени сви подаци за некретнине које су биле 

предмет додјеле по старом премјеру, па тражи да се 

изврши допуна тог рјешења тако што ће се навести 

парцеле бр. 219/307 (заправо 19/307), уписана у 

зк.ул. бр. 5002; 12/70, уписана у зк.ул.  бр. 1422 и 

12/69, уписана у зк.ул. бр. 1201; све к.о. Прњавор.  

Поред тога, тражи да се измијени тачка 2. диспо- 

зитива допунског рјешења Скупштине општине 

Прњавор бр. 01-013-194/13 од 20.03.2014. године 

тако што ће се навести да ће се на свим тим некре- 

тнинама (обухваћеним тим рјешењем) извршити 

укњижба права посједа, односно укњижба државне 

својине са правом кориштења ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор са 1/1 дијела, као и да се изврши исправка 
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грешке тако што ће се исправити бројеви земљишно-

књижних уложака за парцеле бр. 19/128, 22/22, 12/4 и 

12/5 јер су те парцеле сада уписане у зк.ул. бр. 4950 

к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела. 

Подносилац захтјева, по пуномоћнику 

Бијелић Ђорђу, адвокату из Прњавора је прецизирао 

захтјев поднеском запримљеним код Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове 

Бањалука, Подручна јединица Прњавор, дана 

24.02.2016. године, тако што је навео да тражи 

измјену и допуну допунског рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013.194/13 од 20.03.2014. 

године у подтачки б. тако што ће се на некретнинама 

означеним као к.ч. бр. 22/24, 22/25 и 22/26, уписаним 

у зк.ул. бр. 4879 к.о. Прњавор наложити укњижба 

права кориштења у корист ЈП „Парк“ а.д. Прњавор. 

Поступајући по тако прецизираном захтјеву 

Скупштина општине Прњавор је донијела допунско 

рјешење бр. 01-013-194/13 од 05.07.2016. године 

којим је допуњена тачка 2. диспозитива допунског 

рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 01-013-

194/13 од 20.03.2014. године, тако да се иза посто- 

јећег текста брише тачка и додаје текст који гласи: 

„по старом премјеру к.ч. бр. 22/24, 22/25 и 22/26 

уписаним у зк. ул. бр. 4879 к.о. Прњавор као 

власништво општине Прњавор са 1/1 дијела ће се 

извршити укњижба државне својине са 1/1 дијела и 

права кориштења у корист ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

са 1/1 дијела.“, те је наведено да у осталом дијелу 

рјешење остаје непромијењено. 

Против тог допунског рјешења Правобрани- 

лаштво Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је поднијело тужбу Окружном суду у 

Бањалуци, па је рјешење поништено пресудом тог 

суда бр. 11 0 У 019152 17 У од 17.08.2017. године. 

Након тога, Републичка управа за геодетске 

и имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор, је наставила поступак у току 

којег је одржана расправа у канцеларији Подручне 

јединице Прњавор, дана 17.10.2017. године. 

На тој расправи, Бијелић Ђорђе, адвокат из 

Прњавора, као пуномоћник ГП „Градип“ а.д. 

Прњавор, је изјавио да „ГП „Градип“ а.д. Прњавор и 

у цијелости остаје код уређеног захтјева од 

10.02.2016. године, те свих навода из захтјева из 

досадашњег тога поступка; да истичу да су непокре- 

тности - честице које су предмет овог поступка већ 

обухваћене допунским рјешењем Скупштине општи- 

не Прњавор од 20.03.2014. године али недостаје 

клаузула интабуланди због чега се ради само о 

формалним, а не о суштинским недостацима које у 

овом поступку треба исправити. 

Томецић Борко, стручни сарадник у Право- 

бранилаштву Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, је изјавио да остаје код до сад изнесених 

навода датих током поступка, а с обзиром на данас 

изнесене чињенице тражи да им надлежни орган 

управе остави рок како би доставили своје коначно 

изјашњење. 

Алексић Бојан син Синише из Прњавора, као 

пуномоћник КП „Парк“ а.д. Прњавор, је  изјавио да 

остаје код навода датих током поступка. 

Службено лице је донијело закључак да се 

наложи Правобранилаштву Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука, као законском засту- 

пнику општине Прњавор, да у року од 30 дана од 

дана одржавања расправе достави коначно изја- 

шњење у вези предмета поступка, у писменој форми. 

У остављеном року, дана 01.11.2017. године, 

Правобранилаштво Републике Српске, сједиште 

замјеника Бањалука, је доставило допис - изјашњење 

бр. У-35/16 од 31.10.2017. године у којем се наводи 

да су, сходно изјашњењу општине Прњавор бр. 01/1-

014-96/16 од 26.10.2017. године, мишљења да нису 

испуњени услови за доношење допунског рјешења 

по захтјеву подносиоца захтјева, већ се поступак 

евентуално може окончати обликовањем (компле- 

тирањем) грађевинске парцеле у складу са 

одредбама члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15).  

 У току поступка проведеног код Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове 

Бањалука, Подручна јединица Прњавор, је утврђено: 

- Да је рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 

01-013-194/03 од 19.06.2003. године ЈКОДП „Парк“ 

из Прњавора додијељено неизграђено градско 

грађевинско земљиште, ради комплетирања грађеви- 

нске парцеле, означено као к.ч. бр. 763 „Кућиште“ у 

површини од 1.358 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор на име посједника Скупштине општине 

Прњавор (по старом премјеру к.ч. бр. 12/1, 12/42, 

12/2 и 12/3, уписано у зк.ул. бр. 521 исте к.о.), с 

правом кориштења Управе за чистоћу и услуге 

Прњавор са 1/1 дијела, по цијени од 11,00 КМ по м2, 

односно за укупан износ од 14.938,00 КМ, који је 

именовани дужан платити у року од 8 дана 

доношења тог рјешења; те је одређено да ће се након 

правоснажности тог рјешења и уплате накнаде за 

додијељено земљиште на некретнинама из тачке 1. 

тог рјешења извршити  укњижба права кориштења и 

посједа у корист ЈКОДП „Парк“ Прњавор са 1/1 

дијела: 

- Да је допунским рјешењем Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 20.03.2014. 

године одређено да се у рјешењу Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/03 од 19.06.2003. 

године којим је ЈКОДП „Парк“ Прњавор додијељено 

неизграђено грађевинско земљиште означено као 

к.ч. бр. 763 „Кућиште“ у површини од 1.358 м2, 

уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор, врши допуна 

земљишно-књижним подацима за наведено земљи- 

ште како слиједи: 

а) - к.ч. бр. 19/128 „Кућиште“ остало 

неплодно земљиште у површини од 325 м2, уписана 

у зк.ул. бр. 5002, 

- к.ч. бр. 22/22 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 257 м2, уписана у зк.ул. 

бр. 4879, 

- к.ч. бр. 12/4 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 76 м2, уписана у зк.ул. бр. 

1201, 

- к.ч. бр. 12/5 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 204 м2, уписана у зк.ул. 



 

20.11.2017.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              31 
 

бр. 1422, све к.о. Прњавор, државна својина чији је 

носилац права кориштења, односно власништва 

општина Прњавор са 1/1 дијела, које парцеле по 

новом премјеру имају ознаку к.ч. бр. 763/2 у 

површини од 862 м2, уписано у ПЛ. бр. 239 к.о. 

Прњавор посјед ЈКОДП „Парк“ Прњавор, и допу- 

њава се новим парцелама: 

б) - к.ч. бр. 22/24 „Кућиште“ остало непло- 

дно земљиште у површини од 45 м2, уписана у зк.ул. 

бр. 4879, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела 

(нови премјер к.ч. бр. 769/3, уписана у ПЛ. бр. 225 

к.о. Прњавор посјед општине Прњавор са 1/1 дијела), 

-  к.ч. бр. 22/25 „Ђедовача“ улица у површи- 

ни од 49 м2 и 

- к.ч. бр. 22/26 „Ђедовача“ улица у површи- 

ни од 11 м2, уписане у зк.ул. бр. 4879 власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер к.ч. бр. 

1147/3 и 1147/4, уписане у ПЛ. бр. 233, посјед 

Путеви дирекција Прњавор); те да ће на неркетни- 

нама из тачке 1. а) тог рјешења Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, Земљишно-

књижно одјељење, извршити укњижбу државне 

својине чији је носилац права кориштења ЈКОДП 

„Парк“ Прњавор, а на парцелама новог премјера из 

тачке 1. б) означеним као к.ч. бр. 769/3, к.ч. бр. 

1147/3 и к.ч. бр. 1147/4, пренос посједа из садашњих 

посједовних листова у нови посједовни лист и 

књижити на име посједника ЈКОДП „Парк“ Прњавор 

са 1/1 дијела и да у осталом дијелу диспозитив 

рјешења остаје непромијењен. 

- Да је одлуком о утврђивању губитка 

статуса јавног добра Скупштине општине Прњавор 

бр. 01-022-162/13 од 19.07.2013. године утврђено да 

је изгубило статус јавног добра земљиште означено 

као к.ч. бр. 22/22 „Кућиште“ исказ I некретнине у 

површини од 257 м2, к.ч. бр. 22/24 „Кућиште“ исказ I 

некретнине у површини од 45 м2, к.ч. бр. 22/25 

„Ђедовача“ исказ I некретнине, улица у површини од 

49 м2 и к.ч. бр. 22/26 „Ђедовача“ исказ I некретнине, 

улица у површини од 11 м2, уписане у зк.ул. бр. 737 

к.о. Прњавор као јавно добро (по новом премјеру дио 

к.ч. бр. 763/2 „Кућиште“ неплодно у површини од 

257 м2, уписано у ПЛ. бр. 239 к.о. Прњавор посјед 

ЈКОДП „Парк“ Прњавор са 1/1 дијела, к.ч. бр. 769/3 

„Кућиште“ неплодно у површини од 45 м2, уписано 

у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор посјед Скупштине 

општине Прњавор са 1/1 дијела, к.ч. бр. 1147/3 

„Ђедовача“ улица у површини од 49 м2 и к.ч. бр. 

1147/4 „Ђедовача“ улица у површини од 11 м2, 

уписано у ПЛ. бр. 233 к.о. Прњавор посјед „Путеви - 

дирекција“ Прњавор са 1/1 дијела); те је на том 

земљишту одређена укњижба права власништва у 

корист општине Прњавор са 1/1 дијела.  

- Да се у идентификацији парцела бр. 04-363-

5/16 од 01.02.2016. године, издатој од Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор наводи да се 

парцеле бр. 760/1, 763/2, 769/3, 1147/3 и 1147/4 к.о. 

Прњавор налазе у обухвату градског грађевинског 

земљишта (прва зона); да је намјена парцела 

утврђена Урбанистичким пројектом ужег градског 

језгра („Службени гласник општине Прњавор, бр. 

15/06); те да грађевинску парцелу изграђеног 

пословног објекта чине катастарске парцеле бр. 

760/1, 763/2, 769/3, 1147/3 и 1147/4. 

- Да парцели новог премјера бр. 763/2 по 

старом премјеру одговарају парцеле бр. 19/128, 

22/22, 12/4 и 12/5, уписане у зк.ул. бр. 4950 као 

државна својина са 1/1 дијела, право кориштења 

ЈКОДП „Парк“ Прњавор; да парцелама новог 

премјера бр. 769/3, 1147/3 и 1147/4 по старом 

премјеру одговарају парцеле бр. 22/24, 22/25 и 22/26, 

уписане у зк.ул. бр. 4879 као власништво општине 

Прњавор са 1/1 дијела (све к.о. Прњавор), што је 

видљиво из списка земљишта и зк. извода. 

- Да је, у међувремену, од доношења 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-

194/03 од 19.06.2003. године, парцела бр. 763 (која је 

тада била цијела) цијепана на парцеле бр. 763/1 

„Кућиште“ остало неплодно земљиште у површини 

од 314 м2, 763/2 „Кућиште“ остало неплодно земљи- 

ште у површини од 862 м2, 763/3 „Кућиште“ остало 

неплодно земљиште у површини од 32 м2 и 763/4 

„Кућиште“ остало неплодно земљиште у површини 

од 150 м2, које заједно имају површину од 1.358 м2, 

али у састав грађевинске парцеле изграђеног 

пословног објекта улази само парцела бр. 763/2, док 

су остале парцеле (763/1, 763/3 и 763/4) у цјелини 

или дјелимично намијењене за изградњу саобраћа- 

јних површина (идентификација парцела бр. 04-363-

90/15 од 14.09.2015. године, издата од Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор). 

- Да је уговором о заједничкој изградњи 

закљученим 15.12.2003. године између ГП „Градип“ 

а.д. Прњавор и ЈКОДП „Парк“ Прњавор договорена 

заједничка градња пословног објекта тржнице и 

гараже у Прњавору тако да је ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор у заједничко грађење унио: земљишне 

парцеле означене као к.ч. бр. 760 и 763, уписане у 

ПЛ. бр. 239 к.о. Прњавор, у укупној површини од 

2.263 м2, постојеће објекте тржнице у површини од 

286 м2, изграђене на наведеној парцели, који се 

руше и новчана средства у висини трошкова ренте и 

уређења грађевинског земљишта; а ГП „Градип“ а.д. 

Прњавор: стручни грађевински рад за изградњу 

пословног објекта са комплетном инфраструктуром, 

нето површине од 4.230 м2, сав потребан грађеви- 

нско-инсталациони и други материјал за завршетак 

пословног објекта по принциу „кључ у руке“ са 

урађеном инфраструктуром, трошкове израде техни- 

чке документације и трошкове добијања сагласности 

за грађење; а анексима бр. 1. и бр. 2 од 20.08.2006. 

године је ближе одређена вриједност унесених 

средстава у заједничку изградњу, као и расподјела 

изграђених дијелова пословног објекта (пословних 

простора). 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање тј. с обзиром да се не врши никаква нова 

додјела земљишта јер је то питање ријешено 

рјешењима Скупштине општине Прњавор бр. 01-

013-194/03 од 19.06.2003. године и бр. 01-013-194/13 

од 20.03.2014. године, а до различитог књижења је 

дошло због тога што је на истим некретнинама 
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одређена различита укњижба у земљишним књигама, 

односно катастарском операту (допунским рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 

20.03.2014. године је одређено да ће се на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 769/3, 1147/3 и 

1147/4 к.о. Прњавор, извршити пренос посједа из 

садашњих посједовних листова у нови посједовни 

лист и књижити на име посједника ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор са 1/1 дијела, а одлуком о утврђивању 

губитка статуса јавног добра Скупштине општине 

Прњавор бр. 01-022-162/13 од 19.07.2013. године, је 

на истим тим некретнинама, које су по старом 

премјеру означене као к.ч. бр. 22/24, 22/25 и 22/26 

к.о. Прњавор, одређена укњижба права власништва у 

корист општине Прњавор са 1/1 дијела), те да је 

захтјев поднесен од стране овлаштеног лица, с 

обзиром на постојање уговора о заједничкој 

изградњи, Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор је полазећи од одредби члана 193. 

Закона о општем управном поступку урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 204. Закона о општем управном 

поступку. 

У образложењу пресуде Окружног суда у 

Бањалуци бр. 11 0 У 019152 17 У од 17.08.2017. годи- 

не којом је поништено допунско рјешење Скупштине 

општине Прњавор бр. 01-013-194/13 од 05.07.2016. 

године, се између осталог наводи:  

„Наиме, увидом у зк.ул. бр. 4879 к.о. 

Прњавор утврђено је да се парцеле означене као к.ч. 

бр. 22/24, 22/25 и 22/26, у „Б“ власничком листу воде 

као власништво општине Прњавор са удјелом 1/1, а 

укњижба власништва је извршена на основу рјешења 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор бр. 21.36/475-

4/10 од 30.07.2012. године, које рјешење је постало 

правоснажно дана 17.08.2012. године. Дакле, упис 

власништва општине Прњавор на предметном 

земљишту извршен је на основу правоснажног 

рјешења надлежног органа, а који основ за упис је 

прописан чланом 31. Закона о земљишним књигама 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08).  

Оспореним актом је у нарави наложена 

промјена уписа у земљишној књизи и то промјена на 

начин да се право власништва претвара у државну 

својину и право кориштења, а која промјена како је 

то наложено оспореним актом би била у директној 

супротности са одредбама Закона о стварним 

правима, којима је јасно прописано да се у ситу- 

ацијама прописаним тим законом, управо право 

управљања, кориштења или располагања у одређе- 

ним околностима претвара у право својине дота- 

дашњег носиоца права на стварима у друштвеној, 

односно државној својини. Ни једним законским 

прописом није прописано обрнуто поступање. 

На овај начин, поступањем туженог дошло је 

до ограничавања права власништва, а које право је 

заштићено одредбама Закона о стварним правима и у 

суштини довело до одузимања права власништва, а 

које право може бити у складу са чланом 20. Закона 

о стварним правима одузето или ограничено уз 

накнаду у складу са законом. 

Како је чланом 1. Закона о правобра- 

нилаштву Републике Српске прописано да је Право- 

бранилаштво самосталан орган који у поступку пред 

судовима и другим надлежним органима предузима 

правна средства ради заштите имовинских права и 

интереса Републике Српске, града, општине и 

њихових органа и организација, који немају својство 

правног лица и нису уписани у судски регистар, а 

финнасирају се из буџета Републике Српске, а 

чланом 5. став 1. истог закона да је правобранилац за 

свој рад одговоран Народној Скупштини Републике 

Српске, то је неспорно тужилац надлежан и има 

законску обавезу да у горе описаној ситуацији 

уложи тужбу против одлуке туженог, ради заштите 

власништва општине Прњавор, из претходно датих 

разлога.“ 

Међутим, у рјешењу Окружног суда у 

Бањалуци бр. 11 0 У 009378 12 У од 12.06.2013. 

године, које је донесено у предмету који се код 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор, 

водио под бр. 21.36/475-25/11, а којим је одбачена 

тужба Правобранилаштва Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука изјављена против 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 01-475-

101/89 од 12.06.2013. године, се наводи: 

„Из списа предмета произилази да су се 

Панџа Мујо по пуномоћнику Панџа рођ. Селимовић 

Ханумици и Селимовић Мустафа по пуномоћнику 

Селимовић Салиху обратили усмено на записник 

код Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручној јединици Прњавор 

08.06.2011. године са захтјевом за измјену рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 02-475-101/89 од 

30.06.1989. године како би се „вратило грешком 

преузето земљиште означено као к.ч. бр. 751/1 

„Комади“ њива у површини од 652 м2 и к.ч. бр. 

751/10 „Комади“ њива у површини од 1 м2“, уписане 

у зк.ул. бр. 725 к.о. Прњавор као државна својина, а 

фактичко власништво Панџа Мује из Прњавора. 

Поступајући по наведеном захтјеву Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Прњавор је као обрађивач 

захтјева провела више усмених расправа којој су 

присуствовали пуномоћници странака, те предста- 

вник Правобранилаштва РС као законски заступник 

Општине Прњавор и донијела оспорени акт са 

садржајем како је то наведено у диспозитиву тог 

рјешења. 

 Имајући у виду да је тужбу поднијело 

Правобранилаштво Републике Српске против одлуке 

Скупштине општине Прњавор, а које се у овом 

поступку појављује као законски заступник општине 

Прњавор то је суд исту одбацио јер не постоји 

правни интерес за подношење тужбе у овој правној 

ствари. Према одредби члана 2. став 3. ЗУС-а 

управни спор може покренути надлежни правобра- 

нилац кад је управним актом повријеђен закон на 
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штету Републике Српске, града или општине коју он 

по закону заступа, као и у другим случајевима 

одређеним законом, а према одредби члана 1. став 1. 

Закона о правобранилаштву Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 

77/06 и 119/08) Правобранилаштво Републке Српске 

је самостални орган који је у поступку пред 

судовима и другим надлежним органима предузима 

правна средства ради заштите имовинских права и 

интереса Републике Српске, града, општине и 

њихових органа и организација, те других органа и 

организација које немају својство правног лица и 

нису уписани у судски регистар, а финансирају се из 

буџета Републике Српске. Из преписке између 

Општине Прњавор и Правобранилаштва Републике 

Српске, слиједи да се Правобранилаштво Републике 

Српске, у овом поступку појављује као законски 

заступник општине Прњавор, а у управном спору се 

појављује као тужилац против одлуке Скупштине 

општине Прњавор - органа Општине Прњавор. Ради 

се о специфичној улози Правобранилаштва јер се 

Правобранилаштво појављује као законски засту- 

пник општине која се сада појављује као тужилац 

против одлуке свога органа. Анализирајући положај 

правобраниоца у парници проф. Трива је изричито 

стао на становиште да онда када правобранилаштво 

не наступа у властитој улози него као заступник 

друштвено политичке заједнице (локалне заједнице) 

да је он везан ставовима њеног органа. Иако ријетко 

ипак се у досадашњој судској пракси појавио случај 

када је Правобранилац у име општине поднио тужбу 

против акта Скупштине општине. У таквој ситуацији 

бивши Врховни суд Југославије је заузео став да се 

ради о колизионом односу јер се нашла у спору 

општина против своје скупштине. Суд је то оцијенио 

као несхватљив поступак Правобранилаштва и 

тужбу одбацио. И по оцјени овог суда је 

неприхватљиво да  Правобранилаштво као законски 

заступник општине подноси тужбу против одлуке 

Скупштине општине која је орган те исте општине. 

Заиста се ради о колизионом односу и због тога суду 

није преостало ништа друго него да тужбу  одбаци 

примјеном члана 22. тачка 3. ЗУС-а, јер општина не 

може имати правни интерес да подноси тужбу и 

покреће управни спор против одлуке своје ску- 

пштине. 

На основу изложеног ваљало је одлучити као 

у диспозитиву рјешења.“ 

Наводи из образложења пресуде Окружног 

суда у Бањалуци бр. 11 0 У 019152 17 У од 

17.08.2017. године да је дјелимичним рјешењем 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор бр. 

21.36/475-4/10 од 30.07.2012. године, извршена 

укњижба права власништва на некретнинама које су 

предмет поступка означеним као к.ч. бр. 22/24, 22/25 

и 22/26 уписаним у зк.ул. бр. 4879 к.о. Прњавор, 

нису тачни.  

Тим рјешењем је одређен упис права 

власништва у корист општине Прњавор на 

некретнинама означеним као к.ч. бр. 345/18 „Раде- 

шлија“ земљиште под објектом у површини од 63 м2 

и њива у површини од 478 м2, уписаним у ПЛ. бр. 43 

к.о. Околица на име посједника Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 

1636/3  „Радешлија“ њива у површини од 541 м2, 

уписаним у зк.ул. бр. 756 к.о. Прњавор, као државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања Скупштине 

општине Прњавор, право кориштења ЗЗ „Околица“ 

Прњавор). 

Упис права власништва у корист општине 

Прњавор, на некретнинама које су предмет 

поступка, је извршен на основу одлуке о утврђивању 

губитка статуса јавног добра Скупштине општине 

Прњавор бр. 01-022-162/13 од 19.07.2013. године 

(рјешење Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор бр. 21.36/714.1-979/2013 од 

25.09.2013. године). 

Исто тако нису тачни ни наводи из 

образложења те пресуде да се укњижбом државне 

својине и права кориштења у корист ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор ограничава право власништва општине 

Прњавор јер општина Прњавор никада није ни била 

власник тих некретнина. Као власник је укњижена 

грешком приликом доношења одлуке о утврђивању 

губитка статуса јавног добра, која је потпуно 

супротна накнадно донесеном допунском рјешењу 

којим је на истим тим некретнинама одређена 

укњижба права посједа у корист ЈКОДП „Парк“ 

Прњавор (и одлуку о утврђивању губитка статуса 

јавног добра и допунско рјешење је донијела 

Скупштина општине Прњавор). 

Тачно је да је интенција Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) да се врши 

претварање државне својине и различитих права на 

тој својини (права управљања, располагања, 

кориштења и сл.) у право власништва дотадашњих 

носилаца тих права, односно њихових правних 

сљедбеника, односно у корист стварних и фактичких 

власника, који су као такви утврђени у одгова- 

рајућем поступку, на начин прописан законом, али 

тим законом није ни на који начин ограничено, а 

поготово није забрањено, да се врши и обрнуто 

поступање тј. укњижба државне својине са правом 

кориштења одређених лица (умјесто право 

власништва), а поготово то није забрањено или 

ограничено, нити може да буде забрањено или 

ограничено, у ситуацији када је направљена грешка, 

као што је ријеч у конкретном случају. 

Такође, очигледно је да Правобранилаштво 

Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука, 

као законски заступник општине Прњавор, није 

могло уопште да поднесе тужбу против одлуке 

органа општине Прњавор (према наводима из 

образложења рјешења Окружног суда у Бањалуци 

бр. 11 0 У 009378 12 У од 12.06.2013. године, а који 

став је раније заузео и Врховни суд Југославије, 

такво нешто није могуће). 

Одредбама члана 1. став 1. Закона о 

правобранилаштву Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 77/06, 119/08 

и 78/11) је прописано да је Правобранилаштво 

Републке Српске самосталан орган који у поступку 

пред судовима и другим надлежним органима 

предузима правна средства ради заштите имови- 

нских права и интереса Републике Српске, града, 

општине и њихових органа и организација, те других 

органа и организација које немају својство правног 

лица и нису уписани у судски регистар, а фина- 

нсирају се из буџета Републике Српске. 

Одредбама члана 18. став 3. Закона о 

правобранилаштву Републике Српске је прописано 

да послове заступања органа и правних лица из 

члана 1. тог закона Правобранилаштво врши у свим 

судским и управним поступцима, а у управним 

споровима може заступати органе који су тужени, 

ако му је за то дато овлаштење. 

Исто тако, Правобранилаштво Републике 

Српске, сједиште замјеника Бањалука није могло ни 

да самостално поднесе тужбу против наведене 

одлуке Скупштине општине Прњавор (допунског 

рјешења) јер му за то недостаје изричито овлаштење 

прописано законом (мора се навести изричит правни 

основ за самостално подношење тужбе). 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

допунског рјешења, а један примјерак тужбе се доста- 

вља Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-9/17                         Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. и 133. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине 

Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине 

Прњавор, на 11. сједници одржанoj дана 17.11.2017. 

године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2017. годину, сушти- 

нски, формално и правно технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-173/17                       Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

511 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

нацрта Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 11. сједници одржанoj дана 

17.11.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину, 

суштински, формално и правно технички је при- 

хватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-174/17                      Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

512 
  

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор, на 11. сједници одржанoj дана 17.11.2017. 

године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, 

суштински, формално и правно технички је прихва- 

тљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-109-2/17                   Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

513 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

нацрта Програма рада Скупштине општине Прњавор 

за 2018. годину, Скупштина општине Прњавор, на 

11. сједници одржанoj дана 17.11.2017. године, 

доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2018. годину, суштински, 

формално и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до-  
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ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-013-21/17                       Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

514 
  

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), разматрајући 

Извјештај о комуналном отпаду за 2016. годину, за 

општину Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 

11. сједници одржанoj дана 17.11.2017. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о комуналном отпаду за 2016. годину, за 

општину Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-175/17                     Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

515 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Информације о стању у невладином сектору на 

подручју општине Прњавор и активностима у 2016. 

години, Скупштина општине Прњавор, на 11. 

сједници одржанoj дана 17.11.2017. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању у невладином сектору на 

подручју општине Прњавор и активностима у 2016. 

години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-176/17                    Предсједник 

Датум: 17.11.2017. године          Скупштине општине 

                                                      Жељко Симић, с.р. 
 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

516 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17), начелник општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Плана имплементације и индикативног 

финансијског оквира за период 2017-2019. година 

 

Члан 1. 

Oвом одлуком усваја се План имплеме- 

нтације и индикативни финансијски оквир за период 

2017-2019. година (у даљем текту: План имплеме- 

нтације), припремљен од стране Одјељења за 

локални економски развоји друштвене дјелатности, а 

на основу података достављених од осталих орга- 

низационих јединица Општинске управе општине 

Прњавор. 

 

Члан 2. 

Основ за израду Плана имплементације 

представља Стратегија развоја општине Прњавор за 

период 2012-2020. година („Службени гласник 

општине Прњавор“ бр. 14/12). 

 

Члан 3. 

План имплементације чини саставни дио ове 

одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-156/17                     Начелник 

Датум: 27.10.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

517 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор 

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

Начелник општине Прњавор д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о   усвајању Плана интегритета општине Прњавор 

 

I 

 Усваја се израђени План интегритета и ра- 

зрјешава се именована Радна група за израду плана 

интегритета. 
 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

             

Број: 01/1-014-32-1/17                    Начелник 

Датум: 17.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

518 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 



36                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 31                              20.11.2017. 
 

Српске“, број 97/16) и члана 67. став 1. тачка 7. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), а у складу са 

Уредбом о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, односно 

општинској управи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 10/17), Начелник општине Прњавор 

доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

       

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се Општинска управа 

општине Прњавор (у даљем тексту: Општинска 

управа) и утврђује њена структура и унутрашња 

организација. 

 

Члан 2. 

 Организација рада Општинске управе 

заснива се на принципима економичности, ефи- 

касности, дјелотворности и јавности рада органа 

јединице локалне самоуправе  у извршавању њихове 

надлежности. 

 

Члан 3. 

 Унутрашња организација Општинске управе 

утврђује се зависно од обима, врсте и природе 

послова који произилазе из утврђеног дјелокруга 

Општинске управе, на начин који обезбјеђује 

ефикасно и рационално вршење послова, као и 

благовремено остваривање права и правних интереса 

и извршавање обавеза правних лица и грађана. 

 

Члан 4. 

 Послови Општинске управе су: 

 1) извршавање и спровођење прописа Ску- 

пштине општине и начелника општине, 

 2) припремање нацрта одлука и других аката 

које доноси Скупштина општине и Начелник 

општине, 

 3) извршавање и спровођење закона и других 

прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извр- 

шавање повјерено јединици локалне самоуправе, и  

 4) вршење стручних и других послова које 

јој повјери Скупштина општине и Начелник општи- 

не. 

 

Члан 5. 

 Запослени у Општинској управи обављају 

стручне и друге послове за потребе Скупштине 

општине и Начелника општине. 

 

Члан 6. 

 (1) У Општинској управи основне организа- 

ционе јединице су одјељења. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана основне и 

унутрашње организационе јединице могу се 

организовати у Општинској управи као посебне орга- 

низационе јединице које су као такве предвиђене 

посебним законским прописима за послове које су у 

надлежности органа јединице локалне самоуправе и 

за које су прописани другачији услови оснивања и 

организовања. 

 (3) Унутрашња организациона јединица је 

одсјек који се организују у оквиру одјељења. 

 (4) Изузетно од става 3. овог члана одсјек се 

може формирати као самостална организациона 

јединица уколико специфичности послова то захти- 

јевају. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 7. 

  (1) У оквиру Општинске управе општине 

Прњавор за вршење управних и других стручних 

послова образују се одјељења као основне органи- 

зационе јединце и оснивају се за обављање послова 

из једне или више области у оквиру надлежности и 

дјелокруга послова Општинске управе, и то: 

1) Одјељење за општу управу, 

2) Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности, 

3) Одјељење за инспекцијске послове, 

4) Одјељење за пољопривреду, водопривре- 

ду и шумарство, 

5) Одјељење за финансије, 

6) Одјељење за просторно уређење, 

7) Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције, 

8) Одјељење за борачко-инвалидску и циви- 

лну заштиту. 

  (2) Посебне организационе јединице у 

Општинској управи оснивају се као основне орга- 

низационе јединице које су као такве предвиђене 

посебним законским прописима за послове које су у 

надлежности органа јединице локалне самоуправе и 

за које су прописани другачији услови оснивања и 

организовања. Посебнe организационe јединице су: 

1) Кабинет начелника, који се формира ради 

вршења савјетодавних, протоколарних и администра- 

тивно-техничких послова, 

2) Стручна служба Скупштине општине, за 

вршење стручних и других послова за потребе 

Скупштине општине и њених радних тијела и 

образује се посебном одлуком Скупштине општине, 

3) Teриторијална ватрогасна јединица, која 

се оснива посебном одлуком Скупштине општине и 

4) Јединица за интерну ревизију, која оба- 

вља послове интерне ревизије у Општинској управи 

и трезорским корисницима општине у складу са 

Међународним стандардима за професионалну 

праксу интерне ревизије и Законом о систему 

интерних финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске. 

 (3) Одсјек се може формирати као само- 

стална организациона јединица уколико специфи- 

чности послова то захтијевају. Самостални одсјеци 

су: 

 1) Одсјек за јавне набавке, правна питања и  
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прописе и 

 2) Одсјек за заједничке послове. 

 

Члан 8. 

(1) У зависности од обима и врсте послова у 

одјељењима се могу образовати одсјеци.  

(2) Одсјеци као унутрашње организационе 

јединице, те њихов дјелокруг послова, утврђују се 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине Прњавор. 

(3) За обављање одређених послова Општи- 

нске управе у насељеним мјестима на територији 

општине образују се мјесне канцеларије. 

 

Члан 9. 

 Одјељење за општу управу обавља сљедеће 

послове: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање зако- 

на, других прописа и општих аката који се односе на 

грађанска стања (матичне књиге, држављанство, 

лично име и друго), 

2) послове пријемне канцеларије – писа- 

рнице, овјере рукописа, преписа и потписа, послове 

архиве, и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, 

3) послове информисања грађана по питању 

остваривања њихових права у општинској управи, 

4) проводи поступак рјешавања притужби 

грађана, 

5) послове управљања људским ресурсима, 

6) персоналне послове, 

7) послове пружања правне помоћи грађа- 

нима, 

8) послове на унапређењу система упра- 

вљања квалитетом у складу са захтјевима ISO 

стандарда, 

9) на иницијативу надлежних одјељења, а у 

складу са законом врши израду образаца захтјева, 

10) послове одржавања информационог си- 

стема, рачунарске опреме и врши обуку за кор- 

шћење софтвера, 

11) послове Центра за бирачки списак у 

складу са законом и другим прописима, 

12) стручно-техничке и административне 

послове за мјесне заједнице, 

13) води регистар мјесних заједница, 

14) поступак административног извршења 

рјешења других државних органа, 

15) стручно-техничке послове за потребе 

Одбора за жалбе општине Прњавор, 

16) послове достављања, умножавања и 

копирања материјала, 

17) примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

18) прати стање у областима за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

19) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале,  

за области из свог дјелокруга, 

20) управне, стручне и административне 

послове, за области из свог дјелокруга, 

21) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине,  

22) одговорно је за стање у овим областима, 

у границама својих права и дужности. 

 

Члан 10. 

 Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање за- 

кона, других прописа и општих аката у области 

развојног планирања, туризма, угоститељства, 

занатства и трговине, статистике, културе, спорта и 

физичке културе, образовања, друштвене бриге о 

дјеци и омладини, здравства и социјалне заштите, у 

оквиру прописане надлежности, 

2) предузима и прати активности у оства- 

ривању функција управљања развојем и процесу 

стратешког планирања, 

3) обавља функцију техничког секретаријата 

за вођење јавно-приватног дијалога и провођење 

иницијатива приватног сектора (координација рада 

Привредног савјета, осигурање учешћа чланова 

Привредног савјета у процесу стратешког плани- 

рања интегрисаног развоја, поступање по иници- 

јативма чланова Привредног савјета и спровођење 

конкретних мјера у складу са потребама приватног 

сектора, информисање приватног сектора и контакти 

са МСП и предузетницима), 

4)  примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

5) прати стање у областима за које је осно- 

вано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже 

рјешавање питања у тим областима, 

6) припрема за Скупштину општине и На- 

челника општине нацрте односно приједлоге одлука, 

других прописа, општих и појединачних аката, 

аналитичко-информативне и друге материјале, за 

области из свог дјелокруга, 

7) врши управне, стручне, административне 

и друге послове, за области из свог дјелокруга, 

8) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

9) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 

 

Члан 11. 

 Одјељење за инспекцијске послове, по при- 

нципу функционалне повезаности са инспекцијама 

Инспектората Републике Српске, обавља послове 

инспекцијског и комунално-инспекцијског надзора 

на подручју општине Прњавор, и то: 

1) у областима инспекције за храну, здра- 

вствену и санитарну заштиту, ветеринарске инспе- 

кције, тржишне инспекције, пољопривредне инспе- 

кције, саобраћајне инспекције, урбанистичко-грађе- 

винске инспекције, еколошке инспекције, водне 

инспекције и инспекције рада,  

2) врши комунално-инспекцијски надзор  
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који обухвата комунално-инспекцијски преглед у 

погледу одржавања комуналног и другог реда, 

вршење контроле над примјеном прописа из области 

комуналних дјелатности предузимање мјера и радњи, 

праћење и извршавање наложених мјера, у складу са 

Законом о комуналној полицији, те извршавањем 

закона других прописа и општих аката, у складу са 

законом, 

3) врши управне, стручне, административне 

и друге послове, за области из свог дјелокруга, 

4) прати стање у областима за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

5) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале, 

за области из свог дјелокруга, 

6) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

7) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 
 

Члан 12. 

 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство обавља сљедеће послове: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање 

закона, других прописа и општих аката у области 

пољопривреде, водопривреде и шумарства, у оквиру 

прописане надлежности, 

2) врши пружање стручних савјета пољо- 

привредним произвођачима, 

3) примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

4) прати стање у областима за које је 

основано,  покреће иницијативу за рјешавање и пре- 

длаже рјешавање питања у тим областима, 

5) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале, 

за области из свог дјелокруга, 

6) врши управне, стручне и административне 

послове за области из свог дјелокруга, 

7) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

8) врши послове које му повјери Министa- 

рство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, 

9) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 

 

Члан 13. 

  Одјељење за финансије: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање за- 

кона, других прописа и општих аката у области 

политике финансирања у општини, буџета општине, 

општег биланса средстава и рачуноводства за општи- 

нску управу, у оквиру прописане надлежности, 

2) примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

3) прати стање у областима за које је осно-  

вано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже 

рјешавање питања у тим областима, 

4) припрема за Скупштину општине и Наче- 

лника општине буџет општине, финансијске извје- 

штаје, нацрте односно приједлоге одлука, других 

прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-

информативне и друге материјале, за области из свог 

дјелокруга, 

5) врши стручне и административне послове 

за области из свог дјелокруга, 

6) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

7) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 

 

Члан 14. 

  Одјељење за просторно уређење: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање за- 

кона, других прописа и општих аката у области 

урбанистичког планирања и грађења, у оквиру 

прописане надлежности, 

2) примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

3) прати стање у областима за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

4) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине, просторни и урбанистички 

план, проведбене планове, нацрте, односно прије- 

длоге одлука, других прописа, општих и поједи- 

начних аката, аналитичко-информативне и друге 

материјале, за области из свог дјелокруга, 

5) обавља издавање извода из просторно-

планске документације и идентификацију парцела, 

води евиденцију о документима које издаје,  

6) врши управне, стручне, административне 

и друге послове за области из свог дјелокруга, 

7) води поступке издавања еколошке дозво- 

ле, поступци обнављања и ревизије еколошких 

дозвола,  

8) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

9) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 

 

Члан 15. 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање 

закона, других прописа и општих аката у области 

стамбено-комуналних дјелатности и инвестиција, у 

оквиру прописане надлежности, 

2) примјењује прописе Скупштине општине 

и Начелника општине, 

3) прати стање у областима за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

4) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале, 

за области из свог дјелокруга, 
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5) врши управне, стручне, административне 

и друге послове за области из свог дјелокруга, 

6) врши и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

7) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности. 

 

Члан 16. 

 Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту обавља сљедеће послове: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање 

закона, других прописа и општих аката у области 

борачко-инвалидске заштите и цивилних жртава 

рата, у оквиру прописане надлежности, 

2) уређивање и одржавање споменика, 

спомен-обиљежја борцима ослободилачких ратова,    

3) обавља послове евиденције о лицима која 

су регулисала војну обавезу, 

4) израђује процјену угрожености од елеме- 

нтарне и друге несреће, 

5) израђује програм развоја цивилне заштите 

у систему заштите и спасавања, 

6) израђује план заштите и спасавања од 

елементарне непогоде и друге несреће, 

7) припрема одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите у систему заштите 

и спасавања, 

8) организује прати и реализује обуку грађа- 

на из области личне, узајамне и колективне заштите 

у сарадњи са штабом за ванредне ситуације општине,  

9) организује, прати и реализује обуку снага 

цивилне заштите у сарадњи са штабом за ванредне 

ситуације општине,  

10) организује и координира спровођење 

мјера и задатака цивилне заштите у области заштите 

и спасавања, 

11) врши координацију дјеловања субјеката 

од значаја за заштиту и спасавање у случају 

елементарне непогоде и друге несреће у општини, 

односно граду, 

12) предлаже годишњи план обуке и оспо- 

собљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и 

тимова цивилне заштите и повјереника заштите и 

спасавања, 

13) предлаже програм самосталних вјежби и 

израду елабората за извођење вјежби заштите и 

спасавања, органа управе, привредних друштава и 

других правних лица, 

14) води евиденцију припадника цивилне 

заштите и врши њихово распоређивање у јединице и 

тимове цивилне заштите и повјереника заштите и 

спасавања у сарадњи са штабом за ванредне 

ситуације општине, односно града,  

15) води евиденцију материјално-техничких 

средстава грађана, привредних друштава и других 

правних лица и служби која се могу ставити у 

функцију цивилне заштите, 

16) израђује план набавке средстава и 

опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и 

тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о 

њиховој исправности, чувању и употреби, 

17) даје стручна упутства грађанима, при- 

вредним друштвима и другим правним лицима по 

питањима заштите и спасавања, информише јавност 

о опасностима од елементарне непогоде и друге 

несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања, 

18) подноси извјештаје и информације Наче- 

лнику општине, и Управи цивилне заштите и води 

прописану базу података и друге евиденције из 

области цивилне заштите 

19) примјењује прописе Скупштине општи- 

не и Начелника општине, 

20) прати стање у областима за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

21) припрема за Скупштину општине и 

Начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале, 

за области из свог дјелокруга, 

22) врши управне, стручне, администра- 

тивне и друге послове из свог дјелокруга, 

23) врши и друге послове које му повјери 

скупштина општине и Начелник општине, 

24) одговорно је за стање у овим областима, 

у границама својих права и дужности. 

 
Члан 17. 

           Кабинет начелника општине обавља сљедеће 

послове: 

1) протоколарне послове, 

2) преводилачке послове, 

3) савјетничке послове, 

4) послове информисања јавности о изврша- 

вању послова из надлежности Скупштине општине, 

Начелника општине и Општинске управе,  

5) послове везане за примјену Закона о 

слободи приступа информацијама, 

6) припремање и организовање радних 

састанака за потребе начелника и замјеника наче- 

лника, 

7) послове на праћењу јавних позива, 

прикупљању пројектне документације и априлици- 

рања на пројекте, 

8) секретарске и административно-техничке 

послове за потребе начелника и замјеника наче- 

лника, 

9) обавља и друге послове које му повјери 

Скупштина општине и Начелник општине, 

10) одговоран је за обављање повјерених 

послова. 

 

Члан 18. 

 Јединица за интерну ревизију обавља следе- 

ће послове: 

1) припрема оперативних упутства и прави- 

лника о интерној ревизији, 

2) припрема стратешких планова интерне 

ревизије, 

3) припрема годишњег плана интерне реви- 

зије - на основу оцјене ризика и усвојеног страте- 

шког плана, те осигуравање његове адекватне 
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имплементације, и надзор над његовим изврша- 

вањем, 

4) обављање свих активности интерне реви- 

зије, од њеног планирања до праћења реализације 

препорука из извјештаја интерне ревизије, 

5) утврђивање усклађености са законима, 

прописима и другом регулативом аката Општинске 

управе, 

6) анализа, идентификација и процјена ри- 

зика по функционалним подручјима буџетских 

корисника, у циљу подршке руководству у оства- 

рењу постављених циљева, 

7) утврђивање постојања и адекватности 

процедура за побољшање интерних контрола, 

8) провјера поступања по усвојеним про- 

цедурама, од стране одговорних лица - у циљу еконо- 

мичне, ефикасне и ефективне употребе ресурса, 

9) иницирање корективних активности - када 

процедуре, пракса и интерна контрола имају 

недостатака, или ако је установљено кршење закона, 

прописа или друге регулативе, 

10) праћење и оцјена дјелотворности линија 

комуницирања у функцији ефективности и ефика- 

сности, 

11) праћење ажурности управног поступка у 

органима управе и ажурности у поступању органа 

управе по захтјевима грађана, 

12) извјештавање руководства ревидиране 

јединице/процеса и начелника о обављеној ревизији - 

у виду сажетог и јасног писаног извјештаја, и 

праћење реализације препорука, 

13) имплементирање програма ревизије - у 

свим процесима/фазама ревизије, 

14) сарадња са Главном службом за ревизију 

јавног сектора Републике Српске, у смислу координи- 

рања рада приликом екстерне ревизије, те размјене 

извјештаја, документације и мишљења, 

15) сарадња са Министарством финансија, 

Савезом рачуновођа и ревизора - код израде 

упутстава и рјешавања других питања. 

 

Члан 19. 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и 

прописе обавља сљедеће послове: 

1) праћење прописа из области јавних на- 

бавки и покретање иницијатива за измјене и допуне 

прописа, 

2) припрема План набавки на основу за- 

хтјева организационих јединица, у складу са одобре- 

ним буџетом, 

3) припрема рјешења, одлуке, закључке и 

друга акта из надлежности начелника у поступцима 

јавних набавки, 

4) припрема и доставља тендерску докуме- 

нтацију и појашњења тендерске документације у 

поступцима јавних набавки, 

5) стара се о законитом провођењу посту- 

пака јавних набавки, 

6) припрема рјешења, закључке и изјашњења 

и доставља расположиву документацију на захтјев 

другостепеног органа, у поступцима по жалбама из 

области јавних набавки, 

7) припрема одговоре на тужбе у управним 

споровима, који се односе на поступке јавних на- 

бавки, 

8) израда извјештаја о проведеним посту- 

пцима јавних набавки на нивоу општине и вођење 

евиденције о закљученим уговорима, 

9) послови у поступку заштите права и инте- 

реса општине и припремање изјашњења у вези са 

наведеним пословима, 

10) непосредна сарадња са Правобранила- 

штвом Републике Српске, 

11) обављање управно-правних послова из 

имовинско-правних односа и заштите имовине и 

имовинских интереса општине из надлежности 

општине, 

12) послови заступања општине у посту- 

пцима у којима општину не заступа Правобранила- 

штво Републике Српске, 

13) припрема изјашњења на тужбу у упра- 

вном спору који се води против аката начелника, 

14) припрема уговора из правне и имови- 

нско-правне области које у име општине, закључује 

начелник, 

15) предлагање покретања поступка за 

оцјену уставности и законитости закона и других 

прописа пред Уставним судом Републике Српске, 

16) праћење прописа из различитих области 

права и предлагање покретања иницијативе за 

измјене и допуне закона, подзаконских аката и 

општих аката општине, 

17) припрема нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката које доноси Скупштина општине и Начелник 

општине, уколико припрема тих нацрта и приједлога 

није у дјелокругу Одјељења, 

18) врши стручну контролу нацрта општих и 

појединачних аката које доноси Начелник општине и 

аката које предлаже Скупштини општине у погледу 

њихове  усклађености са Уставом РС, Статутом 

општине,  законима и одлукама  и у погледу њихове 

правне обраде, 

19) обавља управне послове  у другом степе- 

ну по жалбама на првостепена рјешења општинске 

управе уколико за рјешавање нису надлежни 

републички органи, 

20) обавља послове организације и уна- 

пређења рада општинске управе и надзор над 

спровођењем закона и других прописа у области 

општинске управе из надлежности Начелника 

општине, 

21) пружа стручну помоћ начелницима одје- 

љења у области нормативно-правних послова као и 

послова управног рјешавања. 

 

Члан 20. 

Одсјек за заједничке послове обавља техни- 

чке и помоћне послове и то: 

1) противпожарну заштиту и заштиту на ра- 

ду Општинске управе (планови и програми заштите 

од пожара, набавка, сервисирање и одржавање 

опреме, обука радника из области заштите на раду и 

заштите од пожара), у складу са законским пропи- 
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сима, 

2) набавку, чување и расподјелу основних 

средстава, опреме за рад и канцеларијског матери- 

јала и вођење евиденције о истом,  

3) текуће одржавање објеката, опреме и 

ситног инвентара у објектима Општинске управе, 

4) одржавање опреме и инсталација центра- 

лног гријања и загријавање просторија Општинске 

управе,  

5) физичко и техничко обезбјеђење објеката,  

6) планирање и организовање послова на 

коришћењу, одржавању и регистрацији моторних 

возила општинске управе и вођење евиденције о 

истом,  

7) израда норматива и контрола потрошње 

горива и мазива, те планирање набавке моторних 

возила, резервних дијелова, горива и мазива као и 

средстава рада за потребе возног парка, 

8) одржавање чистоће у службеним 

просторијама Општинске управе и 

9) друге помоћне и техничке послове. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 

 

Члан 21. 

 (1) Општинском управом руководи Наче- 

лник општине. 

 (2) Одјељењима руководе начелници одје- 

љења. 

 (3) Кабинетом руководи шеф кабинета. 

 (4) Територијалном  ватрогасном  јединицом  

руководи старјешина територијалне ватрогасне 

јединице. 

 (5) Стручном службом Скупштине општине 

руководи секретар.  

 (6) Јединицом за интерну ревизију руководи 

руководилац јединице за интерну ревизију. 

 (7) Одсјеком руководи шеф одсјека. 

                             

Члан 22. 

 (1) Овлашћење за потписивање одређених 

аката Начелник општине може пренијети на друго 

лице. 

 (2) Начелници одјељења имају право потпи- 

сивања аката из надлежности одјељења, као и 

службеници које за то посебним актом овласти 

Начелник општине. 

 (3) Службеници на управним и стручним 

пословима основних дјелатности имају посебна 

овлашћења да: 

 1) предузимају радње у управном поступку 

до доношења рјешења, а нарочито: прибављање 

доказа, одржавање усмених расправа, позивање 

странака, узимање изјава од странака, свједока и 

других учесника у поступку, увиђаја на лицу мјеста, 

израде нацрта управних аката и стављање клаузуле 

правоснажности и извршности управног акта, 

 2) поступају по замолницама и другим 

актима за прибављање података и доказа из 

службених евиденција као и да упућују замолнице  

другим органима и правним лицима ради утврђи- 

вања одређених чињеница које су потребне за 

рјешавање захтјева физичких и правних лица. 

 (4) Општински инспектори и комунална 

полиција поред наведених овлашћења из претходног 

става, имају посебно овлашћење да рјешавају у 

управним стварима, а у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Члан 23. 

 Начелник општине доноси рјешење из 

радно-правне области, прима и распоређује слу- 

жбенике и запослене без статуса службеника, доноси 

рјешења о престанку радног односа и друга рјешења 

о правима запослених у Општинској управи. 

 

Члан 24. 

  Службеник је лице које у Општинској 

управи обавља послове из самосталних надлежности 

и пренесених послова државне управе на јединицу 

локалне самоуправе, а нарочито: нормативно–правне 

послове, извршава законе и друге прописе, води 

управни поступак, врши инспекцијски и комунално-

инспекцијски надзор, обавља рачуноводствено-

финансијске послове, административне послове и 

друге стручне послове из надлежности јединице 

локалне самоуправе. 

 

Члан  25. 

 Запослени у Општинској управи који немају 

статус службеника су лица распоређена на техничке, 

помоћне и друге послове. 

 

Члан 26. 

 (1) За извршавање појединих послова и 

задатака који захтијевају заједнички рад запослених 

различитих профила из више организационих 

јединица или ангажовање стручних радника изван 

Општинске управе, могу се образовати стална или 

повремена радна тијела (комисије). 

 (2) Радна тијела из претходног става овог 

члана образује начелник општине актом  којим се 

одређује њихов састав,  послови односно задаци. 

 

Члан 27. 

 Унутрашња организација и начин рада 

организационих јединица утврђује се Правилником 

о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи. 

 

Члан 28. 

 У поступку пред Општинском управом 

обезбјеђује се службена употреба језика и писма у 

складу са законом и Статутом општине. 

 
Члан 29. 

 Запослени у Општинској управи дужни су 

да послове обављају савјесно и одговорно, у складу 

са Уставом, законом, другим прописима и општим 

актима. 
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ЈАВНОСТ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 30. 

 (1) Рад Општинске управе је јаван. 

 (2) Јавност рада се остварује на начин 

утврђен Законом и Статутом општине Прњавор. 

 

Члан 31. 

 Средства за финансирање Општинске управе 

општине Прњавор обезбјеђују се у Буџету општине 

Прњавор. 

                 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 У року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке начелник општине ће донијети Прави- 

лник о организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи општине Прњавор.      

  

Члан 33. 

 Ступањем  на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о оснивању Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 3/14 и 21/14). 

 

Члан 34. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор.“ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор 

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

Начелник општине Прњавор д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању менаџера интегритета Општинске 

управе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

          За менаџера интегритета Општинске управе 

општине Прњавор именује се Свјетлана Кузмановић. 

 

Члан 2. 

 Менаџер интегритета:  

- врши стални надзор над спровођењем 

Плана интегритета Општинске управе  и извјештава 

руководиоца свака три мјесеца о извршењу плана 

интегритета,  

- врши периодичне контроле ризика и ажу- 

рирање плана интегритета, 

- предлаже едукације, израду интерних пра- 

вила и кодекса етике,  

- подстиче интегритет и предузима мјере на 

спречавању корупције, сукоба интереса и других 

облика пристрасног поступања запослених,  

- прима и разматра сва примљена обавје- 

штења запослених о ситуацијама, појавама или 

радњама за које постоји разумно увјерење да пре- 

дставља могућност за настанак и развој корупције, 

сукоба интереса и других облика незаконитог или 

неетичног поступања, те предлаже све потребне 

мјере.                  

 

Члан 3. 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-32-2/17                    Начелник 

Датум: 20.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

520 
 

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 следећи 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину и процедуриобјаве садржаја на званичној 

интернет страници Општинске управе општине 

Прњавор и у другим средствима јавног 

информисања 
 

Члан 1. 

 Овим правилником уређује се начин и 

процедура објаве садржаја на званичној интернет 

страници Општинске управе општине Прњавор и у 

другим средствима јавног информисања. 
 

Члан 2. 

Руководиоци одјељења, одсјека и служби 

дужни су доставити сажете информације о активно- 

стима у организационој јединици, које су по њиховој 

оцјени важне и интересантне за најширу јавност.  

 

Члан 3. 

Службеник за односе са јавношћу врши 

пријем и обраду података, селекцију фотографија, 

селекцију информација, обликовање текста, консу- 

лтације са извором података, финализирање и 

лекторисање документа/текста, те исте доставља 

службенику за администрирање странице.  
 

Члан 4. 

Службеник за администрирање странице 

врши завршно графичко обликовање текста и обраду 

фотографија, слика и графикона.  
 

Члан 5. 

Службеник за односе са јавношћу заједно са 

службеником за администрирање странице врши 

завршну контролу изгледа и садржаја интернет 

странице.  
 

Члан 6. 

Службеник за администрирање странице  
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врши снимање финалне верзије и њено публиковање 

на званичној интернет страници 

(http://opstinaprnjavor.net/), као и на профилима дру- 

штвених мрежа Општинске управе општине Прња- 

вор, Фејсбук профилу (https://www.facebook.com/ 

Општинска-управа-Прњавор-492363290938137/) и 

Твитер профилу (@OpstinaPrnjavor). 

 

Члан 7. 

Службеник за администрирање странице 

врши снимање сигурносне копије садржаја интернет 

странице на одређен медиј за чување података.  

 

Члан 8. 

Цијели поступак објаве садржаја на интернет 

страници потребно је завршити у што краћем току, 

како би се испоштовала актуелност достављене 

информације. 

 

Члан 9. 

(1) Кључни документи се такође објављују 

на званичној интернет страници Општинске управе 

општине Прњавор, као што су: 

- Стратегија развоја (Стратегија интегри- 

саног развоја и сл.), 

- План имплементације стратегије, 

- Извјештај о реализацији стратегије, 

- План капиталних улагања, 

- Статут, 

- Буџет за наредну/текућу годину, 

- Извјештај о извршењу буџета, 

- Рад и иницијативе Привредног савјета и 

других тијела, 

- Годишњи планови рада Начелника општи-  

не, организационих јединица Општинске управе 

општине Прњавор и извјештаји о раду, 

- Годишњи план јавних набавки, 

- Просторно-плански документи и Планови 

заштите животне средине. 

(2) Потребно је да се ови и други документи 

објављују посебно, у интегралној усвојеној верзији 

са припадајућим анексима, образложењима итд.  

 

Члан 10. 

(1) Руководиоци одјељења, одсјека и служби 

дужни су доставити акта (конкурсе, огласе, обавје- 

штења и сл) која се у законом прописаним случа- 

јевима објављују у средствима јавног информисања 

и у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

(2) Наведена акта се достављају службенику 

за односе са јавношћу уз обавјештење које треба да 

садржи: који текст треба објавити, у којим сре- 

дствима јавног информисања, да ли је потребно 

објављивање у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и у којем року. Службеник за односе са 

јавношћу је дужан прослиједити достављени текст 

назначеном штампаном медију и службеном гла- 

снику, провјерити да ли је исти објављен, те 

страницу са обавјештењем приложити у прес кли- 

пинг архиву и у предмет. 

 

Члан 11. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-160/17                        Начелник 

Датум: 08.11.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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