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•
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. и 88. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17), Начелник општине Прњавор
доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава са буџетске позиције Помоћи
вјерским заједницама
(Заштита културно-историјског наслијеђа)
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, критеријуми, као и начин додјеле средстава вјерским заједницама са подручја општине Прњавор за заштиту
културно-историјског наслијеђа.
Члан 2.
Средстваза помоћ вјерским заједницама обезбијеђена су у буџету општине Прњавор, у оквиру
организационе јединице 00750150 – Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, на
буџетској позицији 415200 – Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно-историјског наслијеђа).
Члан 3.
Критериј за расподјелу средстава из члана 1.
Одлуке је национална структура становништва
општине Прњавор према Попису становништва,
домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ
из 2013. године.
Члан 4.
Средства предвиђена буџетом општине Прњавор за помоћ вјерским заједницама у текућој години, додјељују се у сљедећим процентима за заштиту
културно-историјског наслијеђа:
• Српског народа.......................................86,0 %
• Бошњачког народа...................................8,2 %

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

Хрватског народа ....................................1,4 %
Осталих народа........................................4,4 %.

Члан 5.
Приликом одлучивања о висини средстава
која ће се дозначавати вјерским заједницама посебно
ће се водити рачуна о тренутној расположивости
средстава у буџету општине.
Одлуку о исплати новчаних средстава доноси Начелник општине у форми закључка, а на
приједлог Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о расподјели средстава са буџетске
позиције Помоћи вјерским заједницама (Заштита
културно-историјског наслијеђа) („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/17).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-1/18
Датум: 04.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 5. тачка ј. Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и
103/15) и чланова 67. и 88. став 1. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
О БРОЈЧАНИМ ОЗНАКАМА (ШИФРАМА)
ОПШТИНСКИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Члан 1.
На основу приједлога Комисије за увођење
општинског (локалног) трезора, који је усаглашен са
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Радном групом Министарства финансија Републике
Српске, утврђују се основе за бројчане ознаке (шифре) општинских буџетских корисника:
Општина - 075 (у складу са постојећим шифарником општина),
Потрошачка јединица-три цифре:
100 - одјељења општине,

200 - одјељења општине,
300 - центри за социјални рад,
400 - вртићи.
Члан 2.
Утврђују се бројчане ознаке (шифре) општинских корисника:

Назив корисника
Општина Прњавор
Скупштина општине и Стручна служба Скупштине општине
Кабинет начелника општине
Територијална ватрогасна јединица
Одјељење за општу управу
Одјељење за финансије
Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности
Одјељење за просторно уређење
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Остала буџетска потрошња
Одјељење за инспекцијске послове
Одсјек за заједничке послове
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе
Одјељење за пољопривреду , водопривреду и шумарство
ЈУ Центар за социјални рад
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“
ЈУ Гимназија Прњавор
ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор
ЈУ Центар за културу
ЈУ Народна библиотека Прњавор
ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор
Члан 3.
План буџетске потрошње ће се доносити на
нивоу сваке потрошачке јединице.
Члан 4.
За институције које имају двоструко финансирање (Република, општина), као што су средње
школе и институције културе, шифра је преузета из
Рјешења о бројчаним ознакама (шифрама) корисника
буџета општина и градова („Службени гласник
Републике Српске“, број 116/17).
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о бројчаним ознакама (шифрама)
општинских буџетских корисника број 01/1-022-8/14
од 15.01.2014. године („Службени гласник општине
Прњавор“, број 1/14).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-179/17
Датум: 15.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

16.01.2018.
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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Прњавор
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 34/17 и 35/17) у члану 54. у Одјељењу
за просторно уређење, тачка 5. мијења се и гласи:
„5. Самостални стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство
Опис послова радног мјеста:
- води активности око припреме и израде
просторних, урбанистичких, регулационих и других
планова,
- стара се о провођењу планова и обавјештава носиоце израде плана о насталим потешкоћама,

16.01.2018.
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- ажурира настале промјене,
- израђује стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове,
- сачињава записнике о утврђивању легалности бесправно изграђених објеката,
- даје стручну помоћ и учествује у изради
нормативних аката везаних за урбанизам,
- врши овјере пројеката у поступку издавања
грађевинских дозвола,
- води регистре насеља, намјене простора и
површина,
- припрема одговарајуће основе и планове
или изводе из њих,
- припрема, сређује и обрађује статистичке,
картографске, аналитичке, планске и друге информације од значаја за планирање простора,
- учествује у обављању послова на праћењу
јавних позива, прикупљању пројектне документације
и аплицирању на пројекте,
- електронски обрађује предмете,
- обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.
Категорија службеника:
Пета категорија.
Самостални стручни сарадник
Звање:
Самостални стручни сарадник - првог звања
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у
којима се примјењују утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца
у рјешавању ложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода
рада, поступака или стручних техника.
Пословна комуникација и коресподенција:
Контакти унутар и изван органа у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу информације
које служе остваривању циљева рада.
Статус:
Општински службеник
Број извршилаца:
Један (1)
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, четворогодишњи студиј, архитектонски факултет или први циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
лиценца за израду докумената просторног уређења,
лиценца за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор, најмање пет година радног
искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару“.
Члан 2.
У члану 58. у Стручној служби Скупштине
општине тачки 2. у тексту „Посебни услови за обављање“ запета и ријечи: “друштвеног смјера“ бришу
се.
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Члан 3.
У члану 59. у Територијалној ватрогасној јединици Прњавор у тексту „Посебни услови за обављање“ ријечи „Виша“ замјењују се ријечима:
„Најмање виша“, а послије ријечи: “општинској управи“ и запете додају се ријечи: положен стручни
испит за руководиоца акције гашења пожара“.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-022-4/18
Датум: 11.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), чланова 67. и 88. став 1. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) и Одлуке Скупштине општине
Прњавор о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови („Службени
гласник општине Прњавор“ број 33/17), начелник
општине доноси сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за
давање у закуп пословног простора
1. У Комисију за спровођење поступка за да
вање у закуп пословног простора у Печенег Илови (у
даљњем тексту: Комисија) именују се:
1) Синиша Тешановић, предсједник,
2) Дариа Прибић, члан,
3) Дарија Гајић, члан.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак
давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог
рјешења и извјештај о наведеном достави начелнику
општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-014-475/17
Датум: 29.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 98. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17),
начелник општине доноси сљедеће
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије

1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника у
Општинској управи општине Прњавор (у даљњем
тексту: Комисија) именују се:
1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник,
2) Ана Војводић, службеник, члан,
3) Славко Смиљанић, службеник, члан.
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за
пријем приправника у Општинској управи општине
Прњавор, што укључује контролу испуњавања услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима и
сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу
кандидата, на начин одређен Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16). Конкурсна комисија ће доставити начелнику општине листу за избор кандидата са
записницима о предузетим радњама у току изборног
поступка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
4. Приговор не одлаже извршење рјешења.
Број: 01/1-123-7-1/17
Датум: 03.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.
II
Износ 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 487900 – Помоћ основним школама у
износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 487900 – Помоћ основним школама, са које
ће се одобрити новчана средства ОШ „БРАНКО ЋО-

16.01.2018.

ПИЋ“ Прњавор, за финансирање побољшања радних
услова и боравка ученика у првом разреду ПО Штрпци.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-192/17
Датум: 01.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 1.170,00 КМ.
II
Износ од 1.170,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.170,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Покровитељство општине за
реализацију научних, културних и спортских
манифестација од значаја за општину Прњавор
у износу од 1.170,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Покровитељство општине за реализацију научних, културних и спортских манифестација од значаја за општину Прњавор, са које ће
се одобрити новчана средства за финансирање дијела
трошкова 63. Избора дест најбољих спортиста Републике Српске, у организацији „Глас Српске“ а.д.
Бања Лука.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доно-

16.01.2018.
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-014-395/17
Датум: 04.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16 и 32/17), Начелник општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 650,00 КМ.
II
Износ од 650,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
650,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој спорта у износу од 650,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за
локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој
спорта, која ће се дозначити Клубу малог фудбала
„Обилић“ из Прњавора, за набавку спортске опреме.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».

5

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Машић Божани, из Коњуховаца, на име тешке материјалне ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику општине Прњавор».
Број: 01/1-532-369/17
Датум: 20.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16 и 32/17),
Начелник општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Остала буџетска потрошња у износу од
1.000,00 КМ.

На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 31/16 и 32/17), Начелник општине доноси сљедећи

II
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),

Број: 01/1-434-190/17
Датум: 06.12.2017. године

9
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на конто 487900 – Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења,
стања и повреда дјеце у иностранству у износу
од 1.000,00 КМ (организациона јединица број
00750190 – Остала буџетска потрошња.
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 487900 – Трансфер Фонду солидарности за
дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда
дјеце у иностранству, са које ће се дозначити донаторска средства Фонду солидарности за дијагностику
и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, поводом донаторске вечери под покровитељством предсједника Републике Српске.
•

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-222/17
Датум: 21.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

16.01.2018.

тној средини), са које ће се измирити обавезе према
добављачу Бунић Компани д.о.о. из Бања Луке.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-413/17
Датум: 28.12.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

12
На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), чланова 67. и 88. став 1. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 15/17), члана 5. Одлуке о платама
фукционера у општини Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 13/14) и члана 5. став
2. Одлуке о накнадама одборницима и члановима
радних тијела Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и
31/16), начелник општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК

11
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2017. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 31/16 и 32/17), Начелник општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за инспекцијске послове у износу од
4.697,55 КМ.
II
Износ од 4.697,55 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
4.697,55 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 412700 – Расходи за стручне услуге
(извршење рјешења, мониторинг загађујућих материја у животној средини) у износу од 4.697,55
КМ (организациона јединица број 00750220 –
Одјељење за инспекцијске послове.
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 412700 – Расходи за стручне услуге (извршење
рјешења, мониторинг загађујућих материја у живо-

I
Утврђује се просјечна плата запослених у
Општинској управи општине Прњавор за период
јануар – децембар 2017. године у износу од 711,82
КМ.
II
Утврђена просјечна плата запослених у
Општинској управи општине Прњавор за период
јануар – децембар 2017. године је основ за обрачун
плата функционера и накнада одборника скупштине
општине у 2018. години.
III
Просјечна плата обухвата нето плате службеника и намјештеника, а обрачун по којем је утврђена
саставни је дио овог закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2018. године.
V
Овај закључак објавиће се у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-014-19/18
Датум: 15.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

13
На основу члана 146. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 59.

16.01.2018.
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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
доноси
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању накнада за комисију
која обавља технички преглед објекта
1. Инвеститор плаћа накнаду за трошкове
техничког прегледа објеката које обавља Комисија за
технички преглед објекта (у даљем тексту: „Комисија“) у поступку издавања употребне дозволе на
следећи начин:
1) за индивидуалне стамбене, индивидуалне
стамбено – пословне, пословне објекте, привремене
и васпитно – образовне установе (школе, дјечије
вртиће и сл.), у следећим износима:
- објекти бруто површине до 30 m2..200,00 КМ;
- објекти брутоповршине од 30 m2 до 100 m2
........................................................................300,00 КМ;
- објекти бруто површине од 100 m2 до 200
2
m ...................................................................400,00 КМ;
- објекти бруто површине од 200 m2 до 300
2
m ...................................................................500,00 КМ;
- објекти бруто површине од 300 m2 до 500
2
m ...................................................................650,00 КМ;
- објекти бруто површине од 500 m2 до 800
2
m ...................................................................800,00 КМ;
- објекти бруто површине од 800 m2 до 1000
2
m ..................................................................1,00 КМ/m2,
- објекти бруто површине од 1000 до 3000
m2.................................................................0,50 КМ/m2,
- објекти бруто површине преко 3000 m2
......................................................................0,30 КМ/m2,
- пословни објекат чија је намјена „отворено
складиште“....................................................300,00 КМ.
2) Висина накнаде утврђене у тачки 1. умањује се за 50 % за индивидуалне стамбене објекте.
3) За стамбене и стамбено – пословне објекте, колективног становања, накнада износи:
- објекти бруто површине до 1000 m2......1,00
2
КМ/m ,
- објекти бруто површине од 1000 m2 до 3000
2
m .................................................................0,50 КМ/m2,
- објекти бруто површине преко 3000 m2..0,30
2
КМ/m ,
4) Висина накнаде за бензинске станице
износи 1.500,00 КМ.
5) Висина накнаде за базне станице мобилне
телефоније утврђује се у износу од 700,00 КМ.
6) Висина накнаде за трафо-станице 500,00
КМ, а стубне трафо-станице 300,00 КМ.
7) Висина накнаде за путеве, водоводну мрежу и канализацију:
- 1,30 КМ/m дужине до 500 m (минимално
300,00 КМ),
- 1,00 КМ/m за сваки наредни метар од 500
до 1000 m,
- 0,30 КМ/m за сваки наредни метар од 1000
до 2000 m,
- 0,10 КМ/m за сваки наредни метар од 2000 m.

7

8) Висина накнаде за енергетске каблове, тт
каблове и кабловску канализацију:
- 1,50 КМ/m дужине до 1000 m (минимално
300,00 КМ),
- 1,00 КМ/m за сваки наредни метар од 1000
до 2000 m,
- 0,30 КМ/m за сваки наредни метар од 2000
до 4000 m,
- 0,10 КМ/m за сваки наредни метар од 4000
m.
9) Висина накнаде за остале објекте (мостови, бране, подстанице, уређење тргова, игралишта, резервоари за воду, канали, насипи и други објекти) и
реконструкција објеката:
- до 100.000,00 КМ предрачунске вриједности ..................................................................700,00 КМ,
- од 100.000,00 - 200.000,00 КМ предрачунске вриједности ..........................................800,00 КМ,
- од 200.000,00 - 300.000,00 КМ предрачунске вриједности ..........................................900,00 КМ,
- од 300.000,00 - 400.000,00 КМ предрачунске вриједности ........................................1000,00 КМ,
- од 400.000,00 - 500.000,00 КМ предрачунске вриједности.........................................1100,00 КМ,
- од 500.000,00 - 1.000.000,00 КМ предрачунске вриједности.....................................1300,00 КМ,
- више од 1.000.000,00 КМ предрачунске
вриједности.................................................1500,00 КМ.
- Ако се из неког разлога предрачунска вриједност не може тачно утврдити, утврдиће се приближна предрачунска вриједност према просјечној
цијени изградње објекта на подручју општине Прњавор.
10) Висина накнаде за помоћне објекте (по
дефиницији) накнада износи 150,00 КМ.
2. За објекте који нису наведени у тачки 1.
овог Закључка или их одликује одређена специфичност или различитост од уобичајеног, накнада ће
се одређивати посебним закључком начелника Одјељења за просторно уређење уз претходну сагласност
Начелника општине Прњавор.
3. Обрачуната накнада за трошкове техничког прегледа се плаћа прије самог техничког прегледа на жиро-рачун јавних прихода општине Прњавор.
4. Уколико се врши накнадни технички преглед, послије извршених радова према рјешењу о
отклањању утврђених недостатака, инвеститор плаћа
по 15% утврђеног износа накнаде за технички преглед, сваком члану Комисије који излази на поновни
технички преглед.
5. Уплаћена накнада за трошкове техничког
прегледа се дијели на начин што се, ако је Комисија
од три члана, предсједнику Комисије исплаћује 40%
накнаде а члановима по 30%, а ако је Комисија од
пет чланова, предсједнику Комисије исплаћује се
накнада од 24%, а члановима по 19% износа накнаде.
6. О провођењу овог закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење и Одјељење за финансије општинске управе у општини Прњавор.
7. Ступањем на снагу овог закључка ставља
се ван снаге Закључак о утврђивању накнада за
Комисију која обавља технички преглед објекта, број
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16.01.2018.

01/1-014-175/15 од 16.07.2015. године („Службени
гласник општине Прњавор“, број 22/15).
8. Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
Број: 01/1-014-22/18
Датум: 16.01.2018. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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