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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 348. став (9) Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 15/17), члана 3. Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини
Општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални
економски развој, испод тржишне цијене или без
накнаде („Службени гласник општине Прњавор“,
број 5/18 и 6/18) и члана 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17,
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана 26.04.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању посебног интереса за продају
непокретности у својини општине Прњавор
испод тржишне цијене или без накнаде
Члан 1.
Скупштина општине Прњавор утврђује посебан интерес за продају непокретности у пословно –
туристичкој зони „Вијака“, испод тржишне цијене, и
то следећих грађевинских парцела:
1) Грађевинска парцела бр. 1 – обухвата земљиште означено као к.ч. 616/1 „Пустара“, ливада у
површини од 22963 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи
Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела
(стари број 1347/1, уписана у зк.ул. број 2624, к.о.
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1
дијела);
2) Грађевинска парцела бр. 2 – обухвата
земљиште означено као:
1. к.ч. 614/3 „Пустара“ њива у површини од
14060 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у

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

посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1345/1, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
2. к.ч. 615 „Пустара“ њива у површини од
5515 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1346, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
3. к.ч. 616/3 „Пустара“ ливада у површини
од 10791 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1347/3, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
Катастарске парцеле чине грађевинску парцелу у укупној површини од 30366 м2;
3) Грађевинска парцела бр. 3 – обухвата земљиште означено као к.ч. 639/4 „Пустара“ њива у
површини од 10020 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи
Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела
(стари број 1356/166, уписана у зк.ул. број 2624, к.о.
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1
дијела);
4) Грађевинска парцела бр. 4 – обухвата земљиште означено као:
1. к.ч. 639/5 „Пустара“ њива у површини од
13772 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1356/167, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела),
2. к.ч. 641/3 „Стојнића кућиште“ њива у површини од 370 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи
Штрпци, у посједу општина Прњавор са 1/1 дијела
(стари број 1356/168, уписана у зк.ул. број 2624, к.о.
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела),
3. к.ч. 3841/11 „Горњани“ нек. пут у површини од 863м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општина Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1356/170, уписана у зк.ул. број 1468, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела).
Катастарске парцеле чине грађевинску парцелу у укупној површини 15005 м2.
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Члан 2.
(1) Општина Прњавор ће обезбједити приступни пут за грађевинске парцеле које су предмет
продаје, омогућити прикључак на нисконапонску
мрежу, као и на водоводну и канализациону мрежу.
(2) Трошкове прикључка на нисконапонску
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сносе
инвеститори.
(3) Претварање пољопривредног земљишта
у грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.
Члан 3.
(1) На грађевинским парцелама које су
предмет продаје могу се градити индустријски и
производни објекти, укључујући као пратеће и пословне објекте, све у складу са Регулационим планом
пословно - туристичке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/13 и 31/16).
(2) Бруто развијена грађевинска површина
објеката који се могу градити на предметним грађевинским парцелама ће бити утврђена урбанистичко –
техничким условима.
(3) Максимална спратност објеката из овог
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и
виших конструкција или дијелова објеката, у зависности од технологије која се примјењује у појединим дјелатностима.
Члан 4.
Процијењена тржишна вриједност грађевинских парцела је утврђена од стране вјештака
пољопривредне струке и износи 12,00 КМ/m2, тако
да процијењена вриједност појединих грађевинских
парцела износи:
- Грађевинска парцела бр. 1 – 275.556,00 КМ,
- Грађевинска парцела бр. 2 – 364.392,00 КМ,
- Грађевинска парцела бр. 3 – 120.240,00 КМ и
- Грађевинска парцела бр. 4 – 180.060,00 КМ.
Члан 5.
(1) Право учешћа на лицитацији имају
привредна друштва и самостални предузетници који
могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и који:
1) прихвате обавезу да у периоду од три
године од дана потписивања уговора о отуђењу грађевинског земљишта задрже укупан број запослених
радника;
2) прихвате обавезу да на предметном земљишту изграде и приведу намјени објекат из члана 3.
ове одлуке, према издатим локацијским условима, у
року од 24 мјесеца од дана закључења уговора о
купопродаји земљишта;
3) прихвате обавезу достављања гаранција
дефинисаних овом одлуком;
4) прихвате обавезу да послују на предметним локацијама у периоду од пет година од дана
стављања у употребу изграђеног објекта;
(2) Подносилац пријаве за учешће на лицитацији мора да испуњава услове из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ и мора доставити доказ да
се против њега не води кривични поступак.
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(3) Остали услови за учешће на лицитацији,
у вези са испуњавањем одређених критеријума из
ове одлуке, дефинисаће се огласом о продаји
непокретности.
Члан 6.
(1) Продаја грађевинских парцела које су
предмет ове одлуке врши се путем јавне лицитације,
усменим јавним надметањем.
(2) Почетна цијена у поступку лицитације је
12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност
од стране вјештака пољопривредне струке.
(3) Најповољнија цијена земљишта (највиша
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити
умањена за износ од максимално 10,50 КМ на основу
следећих критеријума:
1) Ако инвеститор, у року од двије године
од дана закључења уговора, прихвати обавезу да
запосли на неодређено вријеме најмање пет нових
радника са подручја општине Прњавор, или да је
запослио пет нових радника од дана ступања на
снагу ове одлуке. Број новозапослених радника се не
рачуна у број радника из подтачке 2) овог става, а
инвеститор их је дужан запослити на период од
најмање двије године.
Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за износ од 4,00 КМ;
2) Ако инвеститор у моменту подношења
пријаве запошљава најмање:
1. 40 радника, у случају да се пријава подноси за грађевинску парцелу бр. 1;
2. 70 радника, у случају да се пријава подноси за грађевинску парцелу бр. 2;
3. 15 радника, у случају да се пријава подноси за грађевинске парцеле бр. 3 и 4;
Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за износ од 4,00 КМ;
3) Минимална вриједност инвестиције у објекат из члана 3. ове одлуке мора бити:
1. За грађевинску парцелу бр. 1, 3 и 4 – минимално 500.000,00 КМ;
2. За грађевинску парцелу бр. 2 – минимално
2.000.000,00 КМ.
Цијена земљишта ће се у овом случају
умањити за износ од 2,50 КМ;
(4) У случају да се на лицитацију за одређену грађевинску парцелу пријави само један учесник или само један учесник стекне право за учешће
на лицитацији, продаја земљишта се може извршити
непосредном погодбом, с тим да цијена земљишта не
може бити мања од утврђене тржишне вриједности,
умањене за износ прописан ставом (3) овог члана.
(5) Висина кауције, коју су подносиоци пријава за учешће на лицитацији дужни уплатити,
износи 10% од укупне процјењене вриједности
грађевинске парцеле из члана 4. ове одлуке.
(6) Продаја грађевинских парцела које су
предмет ове одлуке не може се извршити без
накнаде.
Члан 7.
(1) Инвеститор је дужан обезбједити у сврху
уредног извршења уговора следеће гаранције:
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1) безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први позив, у складу са следећим условима:
1. гаранција покрива период од двије године,
односно рок за завршетак инвестиције и запошљавање нових радника;
2. износ гаранције је 10% од процјење
вриједности парцела из члана 4. ове одлуке;
3. гаранција се може доставити за сваку
годину посебно, с тим да се нова гаранција достави
10 дана прије истека прве гаранције, под пријетњом
активирања важеће гаранције;
4. гаранција се мора продужити ако се због
догађаја који представљају вишу силу продужи рок
за завршетак инвестиције;
2) мјенице и бјанко налоге за пренос са
мјеничном изјавом, у складу са следећим условима:
1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без
протеста“;
2. 5 (пет) бјанко налога за пренос, овјерених
од стране инвеститора;
3. мјенице се достављају до времена
закључења уговора као гаранција да ће инвеститор
изградити пословни објекат у уговореном року,
пословати у уговореном периоду на предметној
локацији и задржати постојећи број радника у року
прописаним овом одлуком.
(2) Гаранције из става (1) овог члана могу
послужити за намирење сваке штете коју Општина
Прњавор има због кршења уговорених одредби од
стране инвеститора, као и за намирење разлике
цијене у износу за који је умањена цијена земљишта
по основу критеријума прописаних чланом 6. став (3)
ове одлуке.
Члан 8.
(1) Плаћање купопродајне цијене инвеститор
је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући од
дана прибављања позитивног мишљења Правобранилаштва РС на приједлог уговора, односно од дана
када инвеститор буде обавјештен о прибављеном
позитивном мишљењу.
(2) Средства добијена продајом непокретности биће уплаћена на рачун Општине Прњавор
број 555-007-01215707-45, отворен код Нове банке
а.д. Бања Лука.
Члан 9.
(1) Скупштина општине овлашћује начелника општине да припреми и објави јавни оглас
којим ће се дефинисати услови и начин продаје
непокретности и правила јавног надметања, све у
складу са овом одлуком, Правилником о условима и
начину отуђења непокретности у својини Општине
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој,
испод тржишне цијене или без накнаде („Службени
гласник општине Прњавор“, број 5/18 и 6/18),
Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и другим
правним актима који регулишу ову материју.
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(2) Скупштина општине овлашћује начелника општине да у име Општине Прњавор закључи
и потпише уговор о продаји непокретности које су
предмет ове одлуке.
(3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у
дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет
страници општине, а истовремено ће бити истакнут
на огласним таблама општине.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-71/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
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 20. Закона о споменицима и
спомен-обиљежјима ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), члана
18. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 15/17), чланова 161. и 201.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17,
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор је на
сједници одржаној дана 26.04.2018. године, донијела
ОДЛУКУ
о прихватању Иницијативе за изградњу споменика
погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Војске Републике Српске у мјесној заједници
Oтпочиваљка-Мрачај
Члан 1.
Скупштина општине Прњавор прихвата Иницијативу за изградњу споменика погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике
Српске у мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај, на
земљишној парцели означеној као к.ч. број 1250,
уписана у ПЛ бр. 171 к.о. Отпочиваљка-Мрачај.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном
гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-85/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

175
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, 23/17 и 32/17),
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Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној
26.04.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању овлаштења Начелнику општине Прњавор
да закључи уговор о заједничком улагању између
Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“
Бања Лука
Члан 1.
(1) Скупштина општине Прњавор даје
овлаштење Начелнику општине Прњавор да закључи
уговор о заједничком улагању између Општине
Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања
Лука.
(2) Уговором из става 1. овог члана уређују
се међусобни односи, права, обавезе и одговорности
уговорних страна у вези са изградњом кружног тока
са двије траке на раскрсници магистралног пута М16.1 и регионалног пута Р-474, у насељу „Вијака“,
општина Прњавор.
(3) Регулационим планом „У зони утицаја
магистралног пута М-16.1“ („Службени гласник
општине Прњавор“, број 20/11), планирана је изградња кружног тока са двије траке на раскрсници
магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474,
у насељу „Вијака“, на земљишту означеном као
к.ч.број 85/1,85/2, 85/3, 85/4, 86/2, 270/2, 270/3, 271/2,
271/3, 271/4, 271/7, 275/1, 275/2, 857/1 и 861/5 к.о.
Вучијак.
(4) Кружни ток из става 3. oвог члана је дио
магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474,
којим управља ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања
Лука у складу са законом.
Члан 2.
(1) Уговором из члана 1. ове одлуке биће
одређено да Општина Прњавор преузима следеће
обавезе:
1) да из средстава буџета општине финансира израду пројектне документације за кружни
ток из члана 2. тачка 1. уговора,
2) да обезбиједи средства намијењена за
рјешавање имовинско-правних односа,
3) да преко Правобранилаштва Републике
Српске поднесе приједлог Влади Републике Српске,
да се утврди општи интерес за експропријацију
некретнина означених као к.ч. број 85/1 уписана у
ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д.
Прњавор са 1/1 дијела (стари број 1181/460, уписана
у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна својина),
к.ч. број 85/3 уписана у ПЛ број 314 к.о. Вучијак као
посјед Живковић Младена, сина Дојчина са 1/1
дијела (стари број 1181/349, уписана у зк.ул. број
3017 к.о. Прњавор као власништво Живковић
Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела), к.ч. број 85/4
уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“
а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари број 1181/475,
уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор као државна
својина), к.ч. број 86/2 уписана у ПЛ број 36 к.о.
Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1
дијела (стари број 1181/476, уписана у зк.ул. број
2365 к.о. Прњавор као државна својина), к.ч. број
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270/3 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед
„Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1235/170, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор као
државна својина), к.ч. број 271/3 уписана у ПЛ број
326 к.о. Вучијак као посјед „Парма тренд“ д.о.о. Трн
са 1/1 дијела (стари број 1235/79, уписана у зк.ул.
број 625 к.о. Прњавор као власништво „Парма
тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 дијела), к.ч. број
271/4 уписана у ПЛ број 442 к.о. Вучијак као посјед
Нановскиј Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела
(стари број 1235/83, уписана у зк.ул. број 1447 к.о.
Прњавор као власништво Нановскиј Еугена, сина
Владимира са 1/1 дијела), к.ч. број 271/7 уписана у
ПЛ број 33 к.о. Вучијак као посјед Путеви дирекција
са 1/1 дијела (стари број 1235/117, уписана у зк.ул.
број 2454 к.о. Прњавор као власништво Чолић Иве,
сина Јозе са 1/1 дијела), к.ч. број 275/1 уписана у ПЛ
број 325 к.о. Вучијак као посјед Муратовић рођ.
Блавицки Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела
(стари број 1235/49, уписана у зк.ул. број 3235 к.о.
Прњавор као власништво Муратовић рођ. Блавицки
Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела), које улазе у
састав кружног тока из члана 2. тачка 1. овог уговора,
4) да преко Правобранилаштва Републике
Српске поднесе приједлог Републичкој управи за
геодетске и имовиснко-правне послове Подручна
јединица Прњавор Влади Републике Српске за
експроприијацју некретнина означених као к.ч. број
85/1 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед
„Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1181/460, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор као
државна својина), к.ч. број 85/3 уписана у ПЛ број
314 к.о. Вучијак као посјед Живковић Младена, сина
Дојчина са 1/1 дијела (стари број 1181/349, уписана у
зк.ул. број 3017 к.о. Прњавор као власништво Живковић Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела), к.ч. број
85/4 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед
„Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1181/475, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор као
државна својина), к.ч. број 86/2 уписана у ПЛ број 36
к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1
дијела (стари број 1181/476, уписана у зк.ул. број
2365 к.о. Прњавор као државна својина), к.ч. број
270/3 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед
„Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1235/170, уписана у зк.ул. број 2365 к.о. Прњавор као
државна својина), к.ч. број 271/3 уписана у ПЛ број
326 к.о. Вучијак као посјед „Парма тренд“ д.о.о. Трн
са 1/1 дијела (стари број 1235/79, уписана у зк.ул.
број 625 к.о. Прњавор као власништво „Парма
тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 дијела), к.ч. број
271/4 уписана у ПЛ број 442 к.о. Вучијак као посјед
Нановскиј Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела
(стари број 1235/83, уписана у зк.ул. број 1447 к.о.
Прњавор као власништво Нановскиј Еугена, сина
Владимира са 1/1 дијела), к.ч. број 271/7 уписана у
ПЛ број 33 к.о. Вучијак као посјед Путеви дирекција
са 1/1 дијела (стари број 1235/117, уписана у зк.ул.
број 2454 к.о. Прњавор као власништво Чолић Иве,
сина Јозе са 1/1 дијела), к.ч. број 275/1 уписана у ПЛ
број 325 к.о. Вучијак као посјед Муратовић рођ.
Блавицки Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела
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(стари број 1235/49, уписана у зк.ул. број 3235 к.о.
Прњавор као власништво Муратовић рођ. Блавицки
Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела).
(2) Уговором из члана 1. ове одлуке биће
одређено да ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања
Лука преузима следеће обавезе:
1) да обезбједи финансијска средства за
изградњу кружног тока наведеног у члану 2. тачка 1.
овог уговора и да у вези са изградњом тог кружног
тока:
- проведе поступак јавних набавки за избор
најповољнијег понуђача у складу са Законом о
јавним набавкама,
- закључи уговор о грађењу са извођачем
радова и да извођача радова уведе у посао,
- именује надзорни орган, који испуњава
услове у складу са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу, који ће вршити стручни надзор
над извођењем радова и да са надзорним органом
закључи уговор,
- пријави почетак радова надлежној урбанистичко–грађевинској инспекцији за предметни кружни ток,
- плати комисију за технички пријем објекта,
2) да као управљач магистралног пута М16.1 и регионалног пута Р-474, поднесе захтјеве за
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
Министарству за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске, те да по завршетку
објекта надлежном органу поднесе захтјев за
издавање употребне дозволе и да у потпуности
заступа интересе уговарача у управном поступку по
овим захтјевима.
Члан 3.
Уговором ће бити одређено да су уговорне
стране сагласне да се локацијски услови и
грађевинска дозвола издају на име ЈП „Путеви РС“
Бања Лука, као управљача магистралног пута М16.1 и регионалног пута Р-474, те да ће настојати да
овај уговор реализују заједнички у обостраном
интересу, у току текуће године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-86/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

176
На основу члана 39. став (2), тачка 2)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 37. став (2),
тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 10.
Одлуке о условима за давање пословних простора и
објеката на привремено коришћење („Службени
гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 12/16) и
чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
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општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),
Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној
дана 26.04.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели на привремено коришћење пословног
простора Планинарском друштву „Корак више“
из Прњавора
Члан 1.
Планинарском друштву „Корак више“ из
Прњавора додјељује се на привремено коришћење
без накнаде пословни простор у приземљу стамбенопословне зграде („Борачка зграда“) изграђеној на
земљишту означеном као: к.ч. број 961/14, уписаној у
посједовни лист 225 к.о. Прњавор, у Борачкој улици
број 16 у Прњавору, укупне површине 51,86 m2,
својина општине Прњавор са 1/1 дијела.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове одлуке додјељује се Планинарском друштву „Корак
више“ из Прњавора за обављање њихове дјелатности, на период од четири године.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Прњавор да са корисником пословног простора Планинарским друштвом „Корак више“ из Прњавора
закључи уговор о условима и начину коришћења
простора, те правима и обавезама уговорних страна.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-87/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

177
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 53б. Изборног закона Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана
129. став 1. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. и
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 21/17, 23/17 и 32/17) и члана 40. Одлуке о
мјесним заједницама на подручју општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 20/13 и
17/14), Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржаној дана 26.04.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању и одржавању избора за чланове
Савјета мјеснe заједницe Гусак-Гајеви
Члан 1.
Расписују се непосредни избори за пет чла-
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нова Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви.
Члан 2.
Избори из члана 1. ове одлуке одржаће се 27.
маја 2018. године, у времену од 09,00 до 15,00
часова.
Члан 3.
Изборе за чланове Савјета мјесне заједнице у
складу са Изборним законом Републике Српске, Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, Статутом општине Прњавор, Одлуком о
мјесним заједницама на подручју општине Прњавор
и Упутством о организовању и провођењу избора за
чланове Савјета мјесних заједница, организује и
проводи Општинска изборна комисија Прњавор.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-88/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

178
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), члана 37. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), члана 5. Одлуке о оснивању Одбора за
жалбе општине Прњавор
(„Службени гласник
општине Прњавор“, број 6/18) и чланова 161. и 201.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине
Прњавор, на сједници одржаној 26.04.2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Одбора за жалбе општине
Прњавор
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор
(у даљем тексту: Одбор за жалбе).
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и именовање у Одбор за жалбе прописани су чланом 156.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 6.
Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 6/18).
Члан 3.
(1) Јавни конкурс за избор и именовање
чланова Одбора за жалбе објавиће се у „Службеном

27.04.2018.

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.
(2) Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Члан 4.
Поступак спровођења конкурса, укључујући
преглед приспјелих пријава, улазни интервју, контролу испуњености услова и предлагање кандидата,
у складу са законом, извршиће Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју ће именовати Скупштина општине Прњавор.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине Прњавор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-89/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу чланова 155. став (3) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 37. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17), члана 5. Одлуке о оснивању
Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 6/18) и чланa 161.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17,
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на
сједници одржаној 26.04.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка по
Јавном конкурсу за избор и именовање чланова
Одбора за жалбе општине Прњавор
1. Именује се Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање
чланова Одбора за жалбе општине Прњавор (у даљњем тексту: Комисија) у сљедећем саставу:
1) Наташа Радуловић, службеник, предсједник,
2) Бесима Мујанић, службеник, члан,
3) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан,
4) Вујадин Малиновић, са листе стручњака, члан,
5) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан.
2. Задатак Комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе и Одлуком о оснивању
Одбора за жалбе општине Прњавор спроведе
поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање
чланова Одбора за жалбе, што укључује контролу
испуњавања услова и обављање улазног интервјуa са
кандидатима. Комисија ће извјештај о спроведеном
поступку са приједлогом доставити предсједнику
Скупштине општине Прњавор.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01-111-13/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гасник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Репбулике Српске, број 97/16), члана 37. Статута
општине Прњавор, („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17) и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17
и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници,
одржној 26.04.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ЦЕНТАР“ (ИЗМЈEНА V)
1. Скупштина општине Прњавор именује Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V), (у даљем тексту „Савјет“), у саставу:
1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевине,
2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства,
3) Радоје Дебељак, дипл. просторни планер,
4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електротехнике,
5) Синиша Новић, дипл. инжењер архитектуре.
2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је Сандра Лекић, дипломирани инжењер архитектуре.
3. Савјет се именује ради укупног праћења
израде измјене дијела Регулационог плана „Центар“
(измјена V), вођења јавне расправе и усаглашавања
ставова и интереса.
4. Савјет прати израду измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V) и заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета
предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења, који представљају основу за његову израду, као и усаглашености документа са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
5. Савјет се именује на период док се не
донесе измјена дијела Регулационог плана „Центар“
(измјена V).
6. Чланови Савјета имају право на накнаду у
складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и
31/16).
Број: 01-022-14/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гасник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Репбулике Српске, број 97/16), члана 37. Статута општине
Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и чланова 161. и 167. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници, одржној
26.04.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА „У ЗОНИ
УТИЦАЈА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-16.1
ДИОНИЦА КЛАШНИЦЕ –ДЕРВЕНТА, ТЕРИТОРИЈА
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР“ (ИЗМЈЕНА И ДОПУНА II)

1. Скупштина општине Прњавор именује
Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана
„У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица
Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“
(измјена и допуна II) (у даљем тексту „Савјет“), у
саставу:
1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевине,
2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства,
3) Радоје Дебељак, дипл. просторни планер,
4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електротехнике,
5) Синиша Новић, дипл. инжењер архитектуре.
2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је Сандра Лекић, дипломирани инжењер архитектуре.
3. Савјет се именује ради укупног праћења
израду Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента,
територија општине Прњавор“ (измјена и допуна II),
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и
интереса.
4. Савјет прати израду Регулационог плана
„У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица
Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“
(измјена и допуна II) и заузима стручне ставове у
погледу рационалности и квалитета предложених
планских рјешења, усаглашености документа са
документима просторног уређења, који представљају
основу за његову израду, као и усаглашености документа са одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу и другим прописима заснованим на закону.
5. Савјет се именује на период док се не
донесе Регулациони план „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна II).
6. Чланови Савјета имају право на накнаду у
складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и
31/16).
Број: 01-022-15/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гасник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Репбулике Српске, број 97/16), члана 37. Статута општине
Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и чланова 161. и 167. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),
Скупштина општине Прњавор на сједници, одржној
26.04.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА „БЛОК ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СТЕВАНА НЕМАЊЕ, АЛЕКСЕ МАЛИЋА И
ЦАРА ЛАЗАРА“

1. Скупштина општине Прњавор именује
Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана
„Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића
и Цара Лазара“ (у даљем тексту „Савјет“), у саставу:
1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевине,
2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства,
3) Радоје Дебељак, дипл. просторни планер,
4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електротехнике,
5) Синиша Новић, дипл. инжењер архитектуре.
2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је Сандра Лекић, дипломирани инжењер архитектуре.
3. Савјет се именује ради укупног праћења
израду Регулационог плана „Блок између улица
Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“,
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и
интереса.
4. Савјет прати израду Регулационог плана
„Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића
и Цара Лазара“ и заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености документа са документима
просторног уређења, који представљају основу за
његову израду, као и усаглашености документа са
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и
другим прописима заснованим на закону.
5. Савјет се именује на период док се не
донесе Регулациони план „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“.
6. Чланови Савјета имају право на накнаду у
складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и
31/16).
Број: 01-022-16/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

183
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 9. Правилника о условима и
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начину отуђења непокретности у својини општине
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој,
испод тржишне цијене или без накнаде („Службени
гласник општине Прњавор“, број 5/18 и 6/18), чланa
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17
и 32/17) Скупштина општине Прњавор на сједници
одржаној 26.04.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног
надметања
1. Именује се Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку
продаје непокретности у својини општине Прњавор,
испод тржишне цијене, и то следећих грађевинских
парцела:
- грађевинска парцела бр. 1 – обухвата
земљиште означено као к.ч. 616/1 „Пустара“, ливада
у површини од 22963 м2, уписана у ПЛ 83, к.о.
Горњи Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1
дијела (стари број 1347/1, уписана у зк.ул. број 2624,
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1
дијела);
- грађевинска парцела бр. 2 – обухвата земљиште означено као:
- к.ч. 614/3 „Пустара“ њива у површини од
14060 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1345/1, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
- к.ч. 615 „Пустара“ њива у површини од
5515 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1346, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
- к.ч. 616/3 „Пустара“ ливада у површини од
10791 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1347/3, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела);
- грађевинска парцела бр. 3 – обухвата земљиште означено као к.ч. 639/4 „Пустара“ њива у
површини од 10020 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи
Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела
(стари број 1356/166, уписана у зк.ул. број 2624, к.о.
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1
дијела);
- грађевинска парцела бр. 4 – обухвата земљиште означено као:
- к.ч. 639/5 „Пустара“ њива у површини од
13772 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1356/167, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци,
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела),
- к.ч. 641/3 „Стојнића кућиште“ њива у
површини од 370 м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи
Штрпци, у посједу општина Прњавор са 1/1 дијела
(стари број 1356/168, уписана у зк.ул. број 2624, к.о.
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Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1
дијела),
- к.ч. 3841/11 „Горњани“ нек. пут у површини од 863м2, уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у
посједу општина Прњавор са 1/1 дијела (стари број
1356/170, уписана у зк.ул. број 1468, к.о. Штрпци,
власнишво општине Прњавор са 1/1 дијела), у
следећем саставу:
1) Бесима Мујанић, предсједник,
2) Наташа Остојић, замјеник предсједника,
3) Мишо Вујић, члан,
4) Драган Панчић, замјеник члана,
5) Александар Његомировић, члан,
6) Данка Девић, замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног надметања - лицитације, у поступку продаје
непокретности у својини општине Прњавор, испод
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу
са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број 20/12) и Правилником о условима и начину отуђења непокретности у
својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални
економски развој, испод тржишне цијене или без
накнаде („Службени гласник општине Прњавор“,
број 5/18 и 6/18).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-12/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

184
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, 23/17 и 32/17), након
разматрања приједлога Одлуке о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“, Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj данa 26.04.2018.
године, донијела је

9

185
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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о извршењу буџета општине
Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj данa 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за
период 01.01-31.12.2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-70/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

186
На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Ску- пштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине
Прњавор за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.
године, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-72/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

187

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор задужује
надлежно Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор, да прихваћени
амандман на Урбанистички план „Прњавор“ достави
надлежном ресорном Министарству у Влади Републике Српске на сагласност, након чега ће се
објавити у „Службеном гласнику општине Прњавор“.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.

На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и
32/17), након разматрања Извјештаја о пословању ЈУ
Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,
Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj
дана 26.04.2018. године, донијела је

Број: 01-022-69-1/18
Датум: 26.04.2018. године

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор усваја
Извјештај о пословању Јавне установе Центар за
социјални рад Прњавор за 2017. годину.

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-73/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

188
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17),
након разматрања Програм рада и финансијског
плана Јавне установе Центар за социјални рад
Прњавор за 2018. годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.2018. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор даје сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне
установе Центар за социјални рад Прњавор за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-73-1/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

189
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе
Центар за културу Прњавор од 01.01. до 31.12.2017.
године, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не усваја
Извјештаја о пословању Јавне установе Центар за
културу Прњавор од 01.01. до 31.12.2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-74/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

190
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
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број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Програма рада и финансијског плана
Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2018.
годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не даје сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне
установе Центар за културу Прњавор за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-74-1/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

191
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе
Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,
Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj
дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не усваја
Извјештај о пословању Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-75/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

192
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Програма рада и финансијског плана
Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2018.
годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не даје сагла-
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сност на Програм рада и финансијски план Јавне
установе Народна библиотека Прњавор за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-75-1/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

193
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор
за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор усваја Извјештај о пословању Јавне здравствене установе Дом
здравља Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-76/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

194
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и 32/17), након разматрања Програма рада и финансијског плана Јавне
здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2018.
годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор даје сагласност на Програм рада и финансијски плана Јавне
здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-76-1/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

195
На основу члана 19. Закона о систему јавних
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служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 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,
23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о
пословању Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор,
на сједници одржанoj дана 26.04.2018. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не усваја
Извјештај о пословању Јавног предузећа „Радио
Прњавор“ Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-77/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

196
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и
32/17), након разматрања Финансијског плана и Програма рада Јавног предузећа „Радио Прњавор“
Прњавор за 2018. годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.2018. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не даје
сагласност на Финансијски план и Програма рада
Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-77-1/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

197
На основу 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), 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, 23/17 и
32/17), након разматрања Извјештаја о пословању
Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“
Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине

12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9

Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.2018.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не усваја
Извјештај о пословању Јавне установе Дјечији вртић
„Наша радост“ Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-78/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

198
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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе
Гимназија Прњавор за 2017. годину, Скупштина
општине Прњавор, на сједници одржанoj дана
26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не прихвата
Извјештај о пословању Јавне установе Гимназија Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-79/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

199
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, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017.
годину, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржанoj дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-80/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине Прња-
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вор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о пословању Комуналног предузећа „Парк“ а.д. Прњавор за 2017. годину, Скупштина
општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.
2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор не прихвата
Извјештај о пословању Комуналног предузећа
„Парк“ а.д. Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-81/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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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, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о пословању Комуналног
предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор за период
01.01.2017.-31.12.2017. године, Скупштина општине
Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.2018.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о пословању Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор за период 01.01.2017.-31.12.2017.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-82/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

202
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, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о стању управног рјешавања у
остваривању права и дужности грађана и правних
субјеката у Општинској управи општине Прњавор у
периоду 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj
дана 26.04.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката

27.04.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9

у Општинској управи општине Прњавор у периоду
01.01.2017. године до 31.12.2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-83/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

203
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, 23/17 и 32/17), након разматрања
Информације о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална
депонија Бањалука за 2017. годину, Скупштина
општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 26.04.
2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална
депонија Бањалука за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01-022-84/18
Датум: 26.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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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 стамбено – пословној згради („Борачка зграда“) у Борачкој улици број 16 („Службени
гласник општине Прњавор“ број 6/18), начелник
општине доноси следеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за
давање у закуп пословног простора
1. У Комисију за спровођење поступка за
давање у закуп пословног простора у приземљу
стамбено – пословне зграде у Прњавору („Борачка
зграда“), Борачкој улици број 16, укупне површине
51,31 m2, (у даљњем тексту: Комисија) именује се:
1) Бесима Мујанић, предсједник,
2) Дариа Прибић, члан,
3) Наташа Остојић, 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.
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Број: 01/1-014-108-1/18
Датум: 20.04.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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