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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 и 12/18), члана 3. Правилника о 

условима и начину отуђења непокретности у својини 

Општине Прњавор, у циљу реализације инвестици- 

оног 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) Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 19. сје- 

дници одржаној дана 04.09.2018. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању посебног интереса за продају 

непокретности у својини општине Прњавор 

испод тржишне цијене 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор утврђује посе- 

бан интерес за продају непокретности у пословно – 

туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 

то земљишта означеног као к.ч. 639/6 „Пустара“, 

њива, у површини од 9551 м
2
, уписана у ПЛ 83, к.о. 

Горњи Штрпци, у посједу општине Прњавор са 1/1 

дијела (стари број к.ч. 1356/171, у површини од 9551 

м
2
, уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власни- 

штво општине Прњавор са 1/1 дијела). 

 

Члан 2. 

(1) Општина Прњавор ће обезбједити при- 

ступни пут за земљиште које је предмет продаје, 

омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као 

и на водоводну и канализациону мрежу. 

(2) Трошкове прикључка на нисконапонску  

мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 

инвеститор. 

(3) Претварање пољопривредног земљишта 

у грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  

 
Члан 3. 

(1) На земљишту које је предмет продаје 

могу се градити индустријски и производни објекти, 

укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 

складу са Регулационим планом пословно – тури- 

стичке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 4/13 и 31/16). 

(2) Бруто развијена грађевинска површина 

објеката који се могу градити на земљишту 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 зави- 

сности од технологије која се примјењује у поје- 

диним дјелатностима. 

  

Члан 4. 

Процијењена тржишна вриједност земљи- 

шта је утврђена од стране вјештака пољопривредне 

струке и износи 12,00 КМ/m
2
, тако да укупна ври- 

једност земљишта износи 114.612,00 КМ. 

 
Члан 5. 

(1) Право учешћа на лицитацији имају 

привредна друштва и самостални предузетници који 

могу бити носиоци права својине на непокре- 

тностима у Републици Српској и Босни и Херце- 

говини и који: 

1) прихвате обавезу да у периоду од три 

године од дана потписивања уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта задрже укупан број запо- 

слених радника; 

2) прихвате обавезу да на предметном зе- 

мљишту 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  
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дефинисаних овом одлуком; 

4) прихвате обавезу да послују на пре- 

дметним локацијама у периоду од пет година од дана 

стављања у употребу изграђеног објекта; 

(2) Подносилац пријаве за учешће на лици- 

тацији мора да испуњава услове из члана 45. Закона 

о јавним набавкама БиХ и мора доставити доказ да 

се против њега не води кривични поступак. 

(3) Остали услови за учешће на лицитацији, 

у вези са испуњавањем одређених критеријума из 

ове одлуке, дефинисаће се огласом о продаји непо- 

кретности. 

 

Члан 6. 

(1) Продаја земљишта врши се путем јавне 

лицитације, усменим јавним надметањем. 

(2) Почетна цијена у поступку лицитације је 

12,00 КМ/m
2
, односно утврђена тржишна вриједност 

од стране вјештака пољопривредне струке.  

(3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 

цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити ума- 

њена 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 15 радника. 

     Цијена земљишта ће се у овом случају 

умањити за износ од 4,00 КМ; 

3) Вриједност инвестиције у објекат из члана 

3. ове одлуке мора бити минимално 250.000,00 КМ.  

Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 

износ од 2,50 КМ. 

(4) У случају да се на лицитацију 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 при- 

јава за учешће на лицитацији дужни уплатити, 

износи 10% од укупне процјењене вриједности гра- 

ђевинске парцеле из члана 4. ове одлуке. 

(6) Продаја грађевинске парцеле која је пре- 

дмет ове одлуке не може се извршити без накнаде. 

 

Члан 7. 

(1) Инвеститор је дужан обезбиједити, у 

сврху уредног извршења уговора, следеће гаранције: 

1) безусловну банкарску гаранцију, напла- 

тиву на први позив, у складу са следећим условима: 

    1. гаранција покрива период од двије го- 

дине, односно рок за завршетак инвестиције и запо-  

шљавање нових радника; 

    2. износ гаранције је 10% од процјење 

ври- једности парцеле 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, овје- 

рених од стране инвеститора; 

     3. мјенице се достављају до времена за- 

кључења 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 инвести- 

тор је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући 

од дана прибављања позитивног мишљења Право- 

бранилаштва РС на приједлог уговора, односно од 

дана када инвеститор буде обавјештен о приба- 

вљеном позитивном мишљењу. 

(2) Средства добијена продајом непокре- 

тности 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 наче- 

лника општине да припреми и објави јавни оглас 

којим ће се дефинисати услови и начин продаје 

непо- кретности 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 проје- 

кта 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 распо- 

лагање непокретностима у својини Републике Ср- 

пске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 20/12) и другим 

правним актима који регулишу ову материју. 

(2) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор о продаји непокретности која је 

предмет ове одлуке. 

(3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у  
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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: 01-022-129/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 26. став (2) Закона 

о управљању отпадом („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 111/13), члана 6. став (1) тачке г) и 

д) и став (2) Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 

и 100/17), члана 37. став (2), тачка 2) Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. и члана 

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 19. сједници одржаној дана 04.09.2018. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о управљању отпадом 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се управљање отпа- 

дом и пружање услуга од стране Комуналног 

предузећа „Парк“ а.д. Прњавор (у даљем тексту: 

Комунално предузеће) на подручју општине Прња- 

вор. 
 

Члан 2. 

 Комунално предузеће коме је повјерено упра- 

вљање отпадом мора бити регистровано за обављање 

дјелатности управљања отпадом и испуњавати усло- 

ве у погледу техничко-технолошке опремљености, 

организационе и кадровске оспособљености. 
 

Члан 3. 

 Комунално предузеће дужно је да упра- 

вљање отпадом организује на начин којим се обе- 

збјеђује редовно преузимање, транспорт и депо- 

новање отпада према утврђеном распореду. 
 

Члан 4. 

 (1) Произвођачи и имаоци отпада дужни су 

отпад скупљати и складиштити на еколошки при- 

хватљив начин. 

 (2) Услуге Комуналног предузећа за одвоз 

отпада обавезни су да користе сва правна и физичка 

лица и предузетници са подручја општине Прњавор. 
 

Члан 5. 

 (1) Јединица мјере за обрачун накнаде пре-  

узимања, транспорта и депоновања отпада је: 

 1) један метар квадратни (1m
2
) корисне 

површине стамбеног, односно пословног простора за 

физичка лица (домаћинства) у градском подручју, 

правна лица и предузетнике,  

 2) мјесечни паушални износ за физичка лица 

(домаћинства) у сеоском подручју, зависно од уче- 

сталости преузимања, транспорта и депоновања 

отпада, 

 3) мјесечни паушални износ за кориснике 

услуге који посједују имовину на подручју општине 

Прњавор, а повремено бораве на наведеној тери- 

торији и 

 4) мјесечни паушални износ за преузимање, 

транспорт и депоновање биоразградивог и кабастог 

отпада. 

 (2) Између Комуналног предузећа и правних 

лица и предузетника постоји могућност договарања 

и другог начина обрачуна услуге, а који обезбјеђује 

квалитетно пружање услуге, као и редовну наплату 

извршене услуге. 

 
Члан 6. 

 (1) Цијену услуге преузимања, транспорта и 

депоновања отпада утврђује и предлаже Kомунално 

предузеће, а сагласност на цијену даје Скупштина 

општине. 

 (2) Ако Скупштина општине не да сагла- 

сност на утврђену и предложену цијену и тиме 

доведе у питање пружање услуге корисницима, ра- 

злика између постојеће и економске цијене услуге 

може се надокнадити из буџета општине. 

 
Члан 7. 

 (1) Вршење преузимања, транспорта и депо- 

новања отпада од правних лица и предузетника 

врши се на основу уговора која су сва правна лица и 

предузетници са подручја општине Прњавор оба- 

везни да закључе са Комуналним предузећем у року 

од седам (7) дана од дана добијања рјешења за рад. 

 (2) Вршење преузимања, транспорта и депо- 

новања отпада од физичких лица врши се на основу 

уговора која су сва физичка лица са подручја 

општине Прњавор обавезна да закључе са Кому- 

налним предузећем. 

 (3) Уговор између даваоца и корисника 

комуналне услуге садржи одредбе којима се 

регулише врста преузетог отпада, јединична цијена 

за обрачун накнаде преузетог отпада, начин и рок 

плаћања, права и обавезе између даваоца и 

корисника услуге, као и престанак права и обавезе 

између даваоца и корисника услуге. 

 
Члан 8. 

 Корисник услуге преузимања, транспорта и 

депоновања опада плаћа извршену услугу на основу 

испостављеног рачуна даваоца услуге. 

 

II ВРСТЕ ОТПАДА 

 

Члан 9. 

 Под отпадом у смислу ове одлуке подразу- 

мијева се: 
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 1) комунални отпад из домаћинства и посло- 

вних простора који се свакодневно ствара као 

посљедица редовне употребе стамбеног и пословног 

простора, 

 2) биоразградиви отпад погодан за аеробну 

разградњу, као што су трава, лишће, грање, пиље- 

вина, отпад из повртњака и цвијетњака, 

 3) кабасти (гломазни) отпад као што су бије- 

ла техника, електронска опрема (ТВ апарати, ради- 

опријемници, рачунаби и друго), дијелови намје- 

штаја, дијелови возила и друго, 

 4) клаонички и органски отпад који настаје у 

клаоницама, ресторанима, месницама, 

 5) идустријски отпад који настаје као 

посљедица индустријске и фабричке дјелатности и 

који је по својим особинама сличан или исти 

комуналном отпаду као што су дијелови материјала 

који нису погодни за даљу употребу (текстил, кожа, 

гума пластика, опиљци), 

 6) грађевински отпад који настаје на гра- 

дилишту (земља, шута, бетон, камен керамика, оста- 

ци фасадерских, водоинсталатерских, електроинста- 

латерских, хидро и термо-изолатерских радова, кро- 

вопокривачких радова), 

 7) селективни отпад који се може рецикли- 

рати (поново употријебити), а то је картон, папир, 

ПЕТ-амбалажа, стакло, пластика, метал и друго. 

 

Члан 10. 

 Третман осталих врста отпада биће регули- 

сан посебном одлуком Скупштине општине Прња- 

вор. 

 

III ОДЛАГАЊЕ, ПРЕУЗИМАЊЕ, ТРАНСПОРТ И  

     ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА 

 

Члан 11. 

 (1) Корисници услуга су обавезни да кому- 

нални отпад одлажу у адекватне посуде које 

искључује негативан утицај на животну средину. 

 (2) Физичка лица су обавезна да комунални 

отпад одлажу: 

 1) у пластичне и металне канте запремине од 

100 до 240 литара, а које морају бити опремљене 

поклопцем и рукохватима за пражњење и чији 

садржај не прелази масу већу од 50 kg, 

 2) у ПВЦ вреће запремине од 50 до 120 

литара, а које морају бити уредно завезане и чија 

маса не прелази 25 kg и 

 3) у стациониране контејнере запремине 7,0 

m
3
 у мање насељеном дијелу општине. 

 (3) Правна лица и предузетници су обавезни 

да комунални отпад одлажу: 

 1) у пластичне и металне канте запремине од 

100 до 240 литара, а које морају бити опремљене 

поклопцем и рукохватима за пражњење и чији 

садржај не прелази масу већу од 50 kg, 

 2) у ПВЦ вреће запремине од 50 до 120 

литара, а које морају бити уредно завезане и чија 

маса не прелази 25 kg, 

 3) у ПВЦ и металне контејнере запремине 

1100 литара и 

 4) у металне контејнере запремине 7 m
3
. 

Члан 12. 

 (1) Посуђе за одлагање комуналног отпада 

набавља ималац отпада, односно корисник услуге.  

 (2) Капацитет посуђа (број канти, контејнера 

и друго) за одлагање комуналног отпада предлаже 

Комунално предузеће, а сагласност даје Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције. 

 

Члан 13. 

 (1) Локацију за постављање контејнера на 

јавним површинама предлаже Комунално предузеће, 

а сагласност даје Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције. 

 (2) Локацију за постављање контејнера у 

мање насељеном дијелу општине предлаже мјесна 

заједница уз сагласност Комуналног предузећа и 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције. 

 (3) Комунално предузеће је дужно да у року 

од осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

предложи локације за постављање контејнера на 

подручју насељеног мјеста Прњавор. 

 (4) Контејнери постављени на јавним по- 

вршинама морају бити заклоњени са четири стране, 

а објекте за смјештај контејнера обезбиједиће 

Комунално предузеће. 

 

Члан 14. 

 У посуђе за комунални отпад забрањено је 

одлагати биоразградиви, грађевински, клаонички, 

течни, кабасти и селективни отпад, као ни пепео, 

жар и угинуле животиње. 

 

Члан 15 

 (1) Забрањено је палити, уништавати, зако- 

павати, уклањати и одлагати отпад супротно 

одредбама ове одлуке. 

 (2) Забрањено је одлагање отпада у конте- 

јнере физичким и правним лицима која нису реги- 

стрована као корисници услуга Комуналног преду- 

зећа. 

 

Члан 16. 

 (1) Биоразградиви отпад (трава, лишће, гра- 

ње, отпад повртњака и цвијетњака) и селективни 

отпад (папир, картон, ПЕТ-амбалажа, ПВЦ) кори- 

сници услуге су обавезни одложити поред кому- 

налног отпада у дане редовног одвожења отпада или 

у намјенске контејнере за селективни отпад. 

 (2) Биоразградиви отпад у сеоском подручју 

неће се преузимати. 

 

Члан 17. 

 Извођачи грађевинских радова су дужни да 

се прије отпочињања радова пријаве Комуналном 

предузећу ради регулисања начина одлагања грађе- 

винског отпада. 

 

Члан 18. 

 Имаоци других врста отпада осим 

комуналног, биоразградивог и селективног дужни су 

да отпад збрину самостално или путем предузећа за 

управљање отпадом. 
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Члан 19. 

 Корисници услуга су дужни да комунални, 

биоразградиви и селекивни отпад изнесу на јавну 

површину до 7:00 часова у дане одвоза по распореду. 

 

Члан 20. 

 (1) Предузеће за управљање отпадом је 

обавезно: 

 1) да редовно одвози комунални, биора- 

зградиви и селективни отпад према утврђеној дина- 

мици, односно према програму кога доноси 

предузеће, 

 2) да по позиву корисника услуге преузима и 

друге врсте отпада и врши збрињавање отпада по 

одобреном цјеновнику даваоца услуге (предузеће), 

 3) да за преузимање и транспорт отпада 

користи возила прилагођена за ту врсту намјене, 

 4) да након пражњења посуђа за отпад, посу- 

ђе врати на своје мјесто и почисти простор око 

посуђа, 

 5) да упозорава корисника услуге на нео- 

пходност замјене дотрајалог посуђа за одлагање 

отпада, 

 6) да приликом пражњења не оштети посуђе 

за одлагање отпада и 

 7) да при преузимању и транспорту отпада 

не долази до расипања отпада како би се спријечило 

загађење животне средине. 

 (2) Сагласност на динамику одвоза отпада 

даје Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције. 

 

Члан 21. 

 Преузети отпад од корисника услуге преду- 

зеће транспортује до мјеста за раздвајање или до 

мјеста за депоновање отпада. 

 

Члан 22. 

 Преузимање, транспорт и депоновање отпа- 

да од стране Комуналног предузећа престаје: 

 1) одјавом коришћења услуге у случају 

смрти корисника комуналне услуге, 

 2) продајом стамбене и пословне јединице и 

 3) давањем у закуп стамбене и пословне 

јединице. 

 

IV НАДЗОР 

 

Члан 23. 

 Надзор над примјеном одредаба ове одлуке 

вриши комунална полиција и еколошка инспекција. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном у износу од 30,00 КМ до 

300,00 КМ казниће се физичко лице ако поступи 

супротно члану 4, члану 7. став 2, те члановима 11, 

12, 14, 15, 16, 18 и 19 ове одлуке. 

 

Члан 25. 

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

до 3.000,00 КМ казниће се правно лице ако поступи 

супротно члану 4, члану 7. став 1, те члановима 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 ове одлуке. 

(2) Новчаном казном у износу од 50,00 КМ 

до 500,00 КМ казниће се одговорно лице у правном 

лицу ако поступи супротно члану 4, члану 7. став 1, 

те члановима 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 и 19. ове 

одлуке“. 

 (3) Новчаном казном у износу од 300,00 КМ 

до 1.500,00 КМ казниће се предузетник  ако поступи 

супротно члану 4, члану 7. став 1, те чановима 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 ове одлуке.  

 

Члан 26. 

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

до 3000,00 КМ казниће се давалац услуга ако посту- 

пи супротно одредбама члана 20. ове одлуке. 

  

 (2) Новчаном казном у износу од 50,00 КМ 

до 500,00 КМ казниће се одговорно лице даваоца 

услуга ако поступи супротно одредбама члана 20. 

ове одлуке. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 (1) Ступањем на снагу ове одлуке престају 

да важе чланови 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

41, 42 и 46. Одлуке о комуналном реду („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 9/06 и 4/13). 

 (2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о управљању отпадом („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 3/14). 

 

Члан 28. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

   

Број: 01-022-130/18                            Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

380 
 

На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), члана 3. став (1) тачка 2) 

и члана 51. став (1), тачка 5) и тачка 10) Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17), 

члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18) и чланова 161. и 201. став (1) Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 19. сје- 

дници одржаној дана 04.09.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о такси превозу на подручју 

општине Прњавор 

  

Члан 1. 

 У Одлуци о такси превозу на подручју  
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општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 31/17), у члану 1. послије ријечи: 

„изглед“ додају се ријечи: „начин и поступак изда- 

вања лиценце такси превозника и легитимације за 

возача такси превоза, вођење евиденције о издатим 

лиценцама такси превозника и легитимацијама за 

возача такси превоза“. 

 

Члан 2. 

 Послије члана 23. додаје се нова глава IIIа и 

нови чланови 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23ђ и 23е, који 

гласе: 

„IIIа - НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕ-  

           НЦЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМА-  

           ЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

  

Члан 23а. 

 (1) Такси превозник је дужан да посједује 

лиценцу такси превозника и легитимацију за  возача 

такси превоза коју издаје Одјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности. 

 (2) У возилу којим се врши такси превоз 

обавезно је да се налази лиценца такси превозника и 

легитимација за возача такси превоза. 

 (3) Лиценца такси превозника издаје се на 

период од пет година. 

 (4) Образац лиценце такси превозника на- 

лази се у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни 

дио (Прилог 1).  

 

Члан 23б. 

 Такси превозник подноси, уз писмени за- 

хтјев за издавање лиценце такси превозника, Одје- 

љењу за локални економски развој и друштвене 

дјелатности сљедећа документа: 

 1) доказ о регистрацији дјелатности такси 

превоза из члана 2. Одлуке, 

 2) доказ да располаже путничким моторним 

возилом из члана 3. став (1) тачка 2) Одлуке, што се 

доказује овјереном копијом саобраћајне дозволе, 

односно потврдом о регистрацији, 

 3) доказ о распореду на такси стајалишту и 

 4) доказ о уплаћеној такси за издавање 

лиценце такси превозника. 

 

Члан 23в. 

 (1) Лиценца такси превозника престаје да 

важи: 

 1) истеком рока важења, 

 2) даном брисања превозника из судског 

регистра, односно престанка важења рјешења за рад 

предузетника и 

 3) даном престанка испуњавања услова за 

добијање лиценце. 

 (2) Продужење важења лиценце такси пре- 

возника врши се по поступку и начину за издавање 

лиценце такси превозника. 

   

Члан 23г. 

 (1) Легитимација за возача такси превоза 

издаје се на период од пет година. 

 (2) Такси превозник подноси, уз писмени 

захтјев за издавање легитимације за возача такси 

превоза, Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности сљедећа документа: 

 1) овјерену копију дипломе, 

       2) копију возачке дозволе,  

 3) фотографију и  

               4) доказ о уплаћеној такси за издавање леги- 

тимације за возача такси превоза. 

 

Члан 23д. 

(1) Легитимација за возача такси превоза 

престаје да важи: 

1) истеком рока важења, 

2) престанком важења лиценце такси 

превозника и 

3) даном престанка испуњавања услова за 

добијање легитимације. 

(2) Продужење важења легитимације врши 

се по поступку и начину за издавање. 

 

Члан 23ђ. 

(1) Образац легитимације за возача такси 

превоза садржи: 

1) назив надлежног органа који издаје 

легитимацију, 

2) број и датум издавања, 

3) фотографију, 

4) име и презиме возача,  

5) пребивалиште возача, 

6) назив превозника, 

7) рок важења легитимације, 

8) мјесто печата и 

9)  потпис овлашћеног лица. 

(2) Образац легитимације налази се у При- 

логу ове одлуке и чини њен саставни дио Прилог (2). 

 

Члан 23е. 

 (1) Евиденцију о издатим лиценцама такси 

превозника и легитимацијама за возача такси 

превоза води Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности. 

 (2) У евиденцију се уписују сљедећи подаци: 

 1) број и датум издавања лиценце такси 

превозника и легитимације за возача такси превоза, 

 2) подаци о подносиоцу захтјева за издавање 

лиценце такси превозника и легитимације за возача 

такси превоза и  

 3) датум важења лиценце такси превозника 

и легитимације за возача такси превоза“.  

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-131/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

Прилог 1.    
 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
 

 На основу члана 50. став (4) Закона о пре- 

возу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) 
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и члана 23а. став (1) Одлуке о такси превозу на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број ___), а на основу захтјева 

(назив превозника, сједиште), (надлежни орган 

општине), издаје  
 

ЛИЦЕНЦУ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА 
 

1. Одобрава се (назив превозника, сједиште) врше- 

ње такси превоза. 
 

2. Лиценца такси превозника важи до ___________. 
 

Број:                                                 ________________ 

Датум:                                               Овлашћено лице 

 

     Прилог 2.    
 

                                                   НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

 

 

 

 

ЛЕГИТИМАЦИЈАЗА ВОЗАЧА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

____________________     ____________________ 

   (Име и презиме возача,              (Рок важења) 

          пребивалиште)           ____________________ 

                                                   (Број легитимације) 
 

___________________       ____________________ 

   (Назив превозника)                (Датум издавања)  
_________________________________________________________________ 
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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 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. став 1, 

члана 175. став 2, члана 190. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на 19. сједници одржа- 

ној дана 04.09.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Oдлуке о приступању изради 

измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја 

магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-

Дервента територија оптшине Прњавор“ (измјена III) 
 

Члан 1. 

          У Одлуци о приступању изради измјенa дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента територија 

оптшине Прњавор“ („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 12/18) (у даљем тексту “Одлука“) у 

члану 1. у ставу 2. број: „1,9 ha“ замјењује се бројем: 

cca „3,0 ha“. 
 

Члан 2.  

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

се број 952 а иза броја: „944“ додаје се зарез и 
бројеви следећих катастарских честица: „188/2, 

188/3, 188/6, 188/7, 952/5, дио 952/4 и 622/2“. 

  

Члан 3. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-132/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став (2), тачка 2) и 

тачка 11) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 20. 

став (3) Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 

и 100/17), члана 37. став (2), тачка 2) и тачка 11) 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 36. 

став (2) Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/15 

и 12/18) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор на 19. сједници одржа- 

ној дана 04.09.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на цијене погребних услуга и 

услуга одржавања гробља 

 

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на цијене погребних услуга и услуга одржа- 

вања гробља које су утврђене Одлуком Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Парк“ а.д. Прњавор, 

број: 4/1-309-2/18 од 12.03.2018. године. 

 (2) Саставни дио ове одлуке су цијене погре- 

бних услуга и услуга одржавања гробља које су 

утврђене Одлуком Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Парк“ а.д. Прњавор, број: 4/1-309-2/18 од 

12.03.2018. године. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-133/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

ЦИЈЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И УСЛУГА 

ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА 
 

(Одлука Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Парк“ а.д. Прњавор, број: 4/1-309-2/18 од 

12.03.2018. године) 
 

1. Ископ и загртање гробног мјеста.150,00 КМ; 

2. Дубинско копање за сахрану........180,00 КМ; 
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3. Накнада за додјелу гробног мјеста – тра- 

јно....................................................450,00 КМ; 

4. Накнада за годишње одржавање гробља –

породица...........................................15,00 КМ; 

5. Накнада за извођење радова на гро- 

бљу...................................................100,00 КМ; 

6. Сахрањивање мртворођенчади.......60,00 КМ; 

7. Сахрањивање у гробницама............90,00 КМ; 

8. Ексхумација тијела........................300,00 КМ; 

9. Изградња бетонских гробница 1+1 ком 

.......................................................2.250,00 КМ; 

10. Изградња бетонских гробница 2+2 ком 

.......................................................3.600,00 КМ; 

11. Изградња бетонских гробница 1 ком 

.......................................................1.250,00 КМ; 

12. Изградња темеља гробног мјеста 110 x 245 

cm просјечне висине 30 cm...........320,00 КМ; 

13. Изградња темеља гробног мјеста 210 x 245 

cm просјечне висине 30 cm...........420,00 КМ; 

14. Изградња темеља гробног мјеста 330 x 245 

cm просјечне висине до 30 cm......500,00 КМ; 

15. Изградња темеља гробног мјеста 80 x 60 cm 

просјечне висине до 30 cm............100,00 КМ; 

16. Набавка и постављање дрвеног оквира, на- 

јлона и 50 kg кулира на гробном мје- 

сту....................................................100,00 КМ. 
 

У цијену није урачунат ПДВ-е. 
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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 

12/18) 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 19. сједници  

одржаној 04.09.2018. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о куповини земљишта од Кљечанин Новака, сина 

Милана из Горњих Штрбаца, општина Прњавор 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор купује 

земљиште означено као к.ч. број 3302/2 „Растак“, 

воћњак, у површини од 480 m
2
, уписано у ПЛ број 

189 к.о. Горњи Штрпци (нови премјер), што по 

старом премјеру одговара к.ч.број 2266/9 „Растик“, 

воћњак, у површини од 480 m
2
, уписано у зк.ул. бр. 

2606 к.о. Штрпци, посјед и власништво Кљечанин 

Новака, сина Милана из Горњих Штрбаца, општина 

Прњавор са 1/1 дијела. 

(2) На земљишту из става 1. овог члана 

планирана је изградња контрарезервоара – базена за 

воду за снадбијевање МЗ Штрпци. 

 
Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити: 

- накнаду за купљено земљиште из члана 1. 

ове одлуке у износу од 2.400,00 КМ (480 м
2
 x 5,00 

КМ/м
2
), чија вриједност је утврђена на основу налаза 

и мишљења др Драгана Мандића, сталног судског 

вјештака пољопривредне струке од 16.07.2018. го- 

дине и  

- накнаду за воћна стабла у износу од 413,60 

КМ, чија вриједност је утврђена на основу Извје- 

штаја Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство о процјени вриједности стабла шљиве. 

     
Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из члана 

1. oве одлуке са Кљечанин Новаком, сином Милана 

из Горњих Штрбаца, општина Прњавор, након при- 

бављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-134/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. 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 

12/18) 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 19. сједни- 

ци одржаној 04.09.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлаштења начелнику општине да потпише 

Анекс Споразума о реализацији пројекта Повелич 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје овлаште- 

ње Начелнику општине Прњавор да потпише Анекс 

Споразума о реализацији пројекта Повелич бр. 5. 
 

Члан 2. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“. 
 

Број: 01-022-140/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. 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 9. Правилника о условима и на- 

чину отуђења непокретности у својини општине 

Прњавор, у циљу реализације инвестиционог проје- 

кта од посебног значаја за локални економски развој, 

испод тржишне цијене или без накнаде („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 5/18 и 6/18), чланa 
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37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) 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 19. 

сједници одржаној 04.09.2018. 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 земљишта означеног као 

к.ч. 639/6 „Пустара“, њива, у површини од 9551 м
2
, 

уписана у ПЛ број 83 к.о. Горњи Штрпци, посјед 

општине Прњавор са 1/1 дијела, што по старом 

премјеру одговара к.ч. бр. 1356/171, у површини од 

9551 м
2
, уписана у зк. ул. 2624 к.о. Штрпци, вла- 

сништво 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 Правилни- 

ком 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 Прња- 

вор“, број 5/18 и 6/18). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-23/18                                Предсједник 

Датум: 04.09.2018. 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 1. и 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 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 

19. сједници одржаној 04.09.2018. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1. Дијана Прерадовић разрјешава се дужно- 

сти в.д. члана Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор, са даном 04.09. 

2018. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-24/18                                Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

387 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 16. став 1. и 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 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 

19. сједници одржаној 04.09.2018. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

1. За члана Управног одбора Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор, именује се 

Дијана Прерадовић, на период трајања мандата 

Управног одбора установе, односно до 17.11.2021. 

године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-  

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-25/18                               Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

388 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 161. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 21/17, 23/17 

и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 19. 

сједници одржаној 04.09.2018. године, донијела   
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РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

 

1. Живко Станић разрјешава се дужности 

в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор, са даном 04.09.2018. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-26/18                                Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

389 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 16. став 1. и 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 12/18) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 19. 

сједници одржаној 04.09.2018. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању члана Управног одбора Јавне установе  

Центар за социјални рад Прњавор 

 

1. За члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор, именује се Живко 

Станић, на период трајања мандата Управног одбора 

установе, односно до 17.11.2021. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-27/18                               Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

390 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 155. Закона о службеницима и намје- 

штеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и 

члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине 

Прњавор је на 19. сједници одржаној 04.09.2018. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ  

о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине 

Прњавор 

 

1. Разрјешавају се дужности в.д. предсје- 

дник и чланови Одбора за жалбе општине Прњавор: 

1) Момир Малић, предсједник, 

2) Новка Бијелонић Петровић, члан,  

3) Јелена Шушак, члан,  

са даном 04.09.2018. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-28/18                               Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

391 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 

12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 

општине Прњавор је на 19. сједници одржаној 

04.09.2018. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ  

о именовању чланова Одбора за жалбе општине 

Прњавор 
 

1. За предсједника и чланове Одбора за 

жалбе општине Прњавор именују се: 

4) Момир Малић, предсједник, 

5) Новка Бијелонић Петровић, члан,  

6) Јелена Шушак, члан,  

на период од четири године, са могућношћу поно- 

вног избора. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-29/18                                Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

392 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Ђурђевић Раде син Драгутина из Прња- 

вора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна једи- 

ница Прњавор, у предмету измјене рјешења, а на 

основу члана 190. 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 12/18) и чланова 161. и 167. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), на 

сједници одржаној дана 04.09.2018. године,  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Мијења се тачка 1. диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-475.5-46/07 од 
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03.05.2007. године, тако да се умјесто текста који 

гласи:  

„Утврђује се право власништва на градском 

грађевинском земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 955/2 „Кућиште“ њива у површини 

од 288 м2 и 

- к.ч. бр. 955/14 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 109 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор 

(стари бр. 257/3 „Кућиште“ њива у површини од 288 

м2, к.ч. бр. 257/16 „Кућиште“ њива у површини од 27 

м2, уписане у зк.ул. бр. 674, и к.ч. бр. 255/13 

„Кућиште“ њива у површини од 82 м2, уписана у 

зк.ул. бр. 1951, све к.о. Прњавор) у корист Милоше- 

вић Зоре кћери Недељка и Ђурђевић Раде син 

Драгутина, из Прњавора.“; уписује текст који гласи: 

„1. а) Утврђује се право власништва на 

градском грађевинском земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 955/15 „Гложић“ њива у површини 

од 158 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по 

старом премјеру к.ч. бр. 257/16 „Гложић“ њива у 

површини од 158 м2, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. 

Прњавор) у корист Ђурђевић Раде син Драгутина из 

Прњавора. 

1. б) Утврђује се право власништва на 

градском грађевинском земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 955/2 „Гложић“ њива у површини 

од 130 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по 

старом премјеру к.ч. бр. 257/13 „Гложић“ њива у 

површини од 130 м2, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. 

Прњавор) у корист Милошевић Зоре кћери Недељка 

из Прњавора. 

1. в) Утврђује се право власништва на 

градском грађевинском земљишту означеном као: 

- к.ч. бр. 955/14 „Гложић“ њива у површини  

од 109 м2, уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по 

старом премјеру к.ч. бр. 255/15 „Гложић“ њива у 

површини од 109 м2, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. 

Прњавор) у корист Ђурђевић Раде син Драгутина из 

Прњавора и Милошевић Зоре кћери Недељка из 

Прњавора.“ 

2. Мијења се тачка 5. диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-475.5-46/07 од 

03.05.2007. године, тако да се умјесто текста који 

гласи:  

„Након правоснажности овог рјешења на зе- 

мљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења ће се 

извршити укњижба права власништва и посједа у 

корист Милошевић Зоре кћери Недељка и Ђурђевић 

Раде син Драгутина, из Прњавора, са по 1/2 дијела.“ 

уписује текст који гласи: 

„Након правоснажности овог рјешења на 

земљишту: 

- из тачке 1.а) диспозитива овог рјешења ће 

се извршити укњижба права власништва и посједа у 

корист Ђурђевић Раде син Драгутина из Прњавора са 

1/1 дијела; 

- из тачке 1.б) диспозитива овог рјешења ће 

се извршити укњижба права власништва и посједа у 

корист Милошевић Зоре кћери Недељка из Прња- 

вора са 1/1 дијела; 

- из тачке 1.в) диспозитива овог рјешења ће 

се извршити укњижба права власништва и посједа у 

корист Ђурђевић Раде син Драгутина из Прњавора са 

1/2 дијела и Милошевић Зоре кћери Недељка из 

Прњавора са 1/2 дијела.“ 

3. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Ђурђевић Раде син Драгутина из Прњавора 

је поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 

јединица Прњавор, у којем је навео да је рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-475.5-46/07 од 

03.05.2007. године утврђено право власништва у 

његову корист и у корист Милошевић Зоре кћери 

Недељка из Прњавора на градском грађевинском 

земљишту означеном као к.ч. бр. 955/2 и 955/14, 

уписаном у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (стари бр. 

257/3, 257/16, уписаном у зк.ул. бр. 674 и к.ч. бр. 

255/13, уписаном у зк.ул. бр. 1951; све к.о. Прња- 

вор). 

 Даље је навео, да с обзиром да су Милоше- 

вић Зора и он на тој грађевинској парцели изградили 

два стамбена објекта свако за себе и да су извршили 

диобу парцеле у складу са новонасталим стањем и 

новим планским рјешењем које је донијела општина 

Прњавор, да тражи да се изврши измјена наведеног 

рјешења Скупштине општине Прњавор, тако што ће 

се: 

- на земљишту означеном као к.ч. бр. 955/15 

„Гложић“ њива у површини од 158 м2, уписаном у 

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

бр. 257/16, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. Прњавор) 

одредити упис права власништва и посједа у његову 

корист са 1/1 дијела тј. утврдитити право власни- 

штва на том земљишту у његову корист са 1/1 

дијела; 

- на земљишту означеном као к.ч. бр. 955/2  

„Гложић“ њива у површини од 130 м2, уписаном у 

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

бр. 257/13, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. Прњавор) 

одредити упис права власништва и посједа у корист 

Милошевић Зоре кћери Недељка из Прњавора са 1/1 

дијела тј. утврдити право власништва на том земљи- 

шту у њену корист са 1/1 дијела; 

- на земљишту означеном као к.ч. бр. 955/14 

„Гложић“ њива у површини од 109 м2, уписаном у 

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

бр. 255/15, уписаном у зк.ул. бр. 1508 к.о. Прњавор) 

одредити упис права власништва и посједа у његову 

корист и корист Милошевић Зоре кћери Недељка из 

Прњавора са по 1/2 дијела тј. утврдити право вла- 

сништва на том земљишту у њихову корист са 1/1 

дијела. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бањалука - Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено: 

- Да је рјешењем Скупштине општине Пр- 

њавор бр. 01-475.5-46/07 од 03.05.2007. године 

утврђено право власништва на градском грађеви- 

нском земљишту означеном као к.ч. бр. 955/2 „Ку- 

ћиште“ њива у површини од 288 м2 и к.ч. бр. 955/14 

„Кућиште“ њива у површини од 109 м2, уписаном у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (по старом премјеру к.ч. 
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бр. 257/3 „Кућиште“ њива у површини од 288 м2, к.ч. 

бр. 257/16 „Кућиште“ њива у површини од 27 м2, 

уписаном у зк.ул. бр. 674; к.ч. бр. 257/13 „Кућиште“ 

њива у површини од 82 м2, уписаном у зк.ул. бр. 

1951; све к.о. Прњавор) у корист Милошевић Зоре 

кћери Недељка и Ђурђевић Раде син Драгутина, 

обоје из Прњавора. 

- Да је то земљиште, у међувремену ције- 

пано, с обзиром да су Ђурђевић Раде и Милошевић 

Зора изградили два индивидуална стамбена објекта, 

тако да је парцела бр. 955/2 к.о. Прњавор цијепана на 

парцеле бр. 955/2 и 955/15 (што је утврђено из 

идентификације парцеле бр. 04-363-17/18 од 01.03. 

2018. године, издате од Одјељења за просторно 

уређење, општине Прњавор); те да је на парцели бр. 

955/2 индивидуални стамбени објекат изградила 

Милошевић Зора, а на парцели бр. 955/15 индиви- 

дуални стамбени објекат је изградио Ђурђевић Раде, 

док парцелу бр. 955/14 и даље користе заједнички. 

- Да је земљиште које је предмет поступка 

сада означено као к.ч. бр. 955/15 „Гложић“ њива у 

површини од 158 м2, к.ч. бр. 955/2 „Гложић“ њива у 

површини од 130 м2 и к.ч. бр. 955/14 „Гложић“ њива 

у површини од 109 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор на име посједника општине Прњавор са 1/1 

дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 257/16 „Гложић“ 

њива у површини од 158 м2, к.ч. бр. 257/13 „Гложић“ 

њива у површини од 130 м2 и к.ч. бр. 255/15 

„Гложић“ њива у површини од 109 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1508 к.о. Прњавор као власништво општи- 

не Прњавор са 1/1 дијела).  

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 рјешења  

који је доставила Скупштини општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од  

одредби члана 190. Закона о општем управном по- 

ступку. 

Против овог 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 рјешења, а 

један примјерак тужбе се доставља Скупштини 

општине Прњавор. 
 

Број: 01-475.5-46/07                            Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

393 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 04.09.2018. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о стању у КП „Парк“ а.д. Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-135/18                            Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

394 
 

 На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) 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 стању у Комуна- 

лном предузећу “Парк“ а.д. Прњавор, Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 04.09. 

2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Разматрајући Информацију о стању у КП 

„Парк“ а.д. Прњавор Скупштина општине констатује 

да је стање у предузећу забрињавајуће и захтијева 

предузимање одговарајућих мјера. 

2. Обавезује се руководство и Надзорни 

одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року од 30 дана 

предузму одговарајуће активности на организа- 

ционом и кадровском реструктуирању предузећа. 

3. Обавезује се руководство и Надзорни 

одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року од 30 дана 

проведе ревизију начина уговарања и наплате 

комуналних услуга за сва физичка и правна лица. 

4. Обавезује се руководство и Надзорни 

одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року од 30 дана 

сачини план потребне опреме и радних средстава за 

оптимално обављање послова предузећа. 

5. Обавезује се Начелник општине Прњавор 

да у року од 60 дана, а на бази претходно добијених 

приједлога, припреми приједлог извора фина- 

нсирања за набавку потребне опреме и средстава. 

6. Обавезује се руководство и Надзорни 

одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року од 60 дана 

сачини финансијски план пословања предузећа за 

наредних пет година. 

7. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-135.1/18                           Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

395 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) 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 стању у Комуна- 

лном предузећу “Парк“ а.д. Прњавор, Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржанoj дана 04.09. 

2018. године, донијела је 
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ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине тражи од Мини- 

старства унутрашњих послова и Тужилаштва Репу- 

блике Српске, као надлежних органа, да преиспитају 

евентуалне незаконитости о трошењу кредитних сре- 

дстава у износу од 450 000 КМ. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-135.2/18                          Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

396 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),  

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 04.09.2018. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о субвенцији трошкова одређеним 

категоријама грађана у поступку легализације бе- 

справно изграђених објеката на подручју општи- 

не Прњавор, суштински, 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: 01-022-136/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 

397 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 04.09.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о вршењу инспекцијског надзора на 

подручју општине Прњавор за период 01.01. - 30.06. 

2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-137/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

398 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

рој: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржанoj 

дана 04.09.2018. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о реализацији одлука Скупштине 

општине Прњавор за периоду од 01.01. до 30.06. 

2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-138/18                             Предсједник 

Датум: 04.09.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

399 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                    

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 

диницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 3.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дје- 

латности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„БОРАЦ“ Шибовска, на име трошкова уређења 

стадиона, трибина и пута до стадиона.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-115/18                            Начелник       

Датум: 03.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

400 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 699,21 КМ.  
 

II 

Износ од 699,21 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

699,21 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне по- 

моћи у износу од 699,21 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 Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 - Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана средства Кахрић 

(Надир) Атифу, из Прњавора, на име измирења 

главног дуга Општини Прњавор по основу накнаде 

за трошкове уређења градског грађевинског земљи- 

шта и ренте 492,02 КМ и 207,19 КМ затезне камате 

почев од 01.04.2016. године, па све до коначне испла- 

те на јединствени рачун трезора Општине Прњавор 

број 555-007-01215707-45 отворен код „НОВЕ 

БАНКЕ“ а.д. Бања Лука. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-249/18                             Начелник       

Датум: 08.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

401 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 3.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 3.000,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„Љубић“ из Прњавора, на име трошкова љетног 

кампа на Хајдучким водама, на којем ће учестовати 

110 дјечака и дјевојчица из Школе фудбала овог 

клуба. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења и биће објављен у «Службеном гласнику  

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-117/18                           Начелник       

Датум: 10.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

402 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), 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 500,00 КМ.  
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II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 - Oдјељење за лока- 

лни економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у Хрваћанима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-116/18                           Начелник       

Датум: 10.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

403 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                    

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у Кулашима. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-401-283/18                            Начелник       

Датум: 10.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

404 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                    

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је-

диницу Одјељење за локални економски развој и  

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава 

на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у Грабик Илови. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  
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општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-118/18                           Начелник       

Датум: 15.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

405 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 

брити новчана средства Друштву моде „Fashion 

Company“ из Сребреника, на име организовања мо- 

дне ревије у Кулашима. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-119/18                            Начелник       

Датум: 20.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

406 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

                                   ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име 

одржавања Вијачанске љетне лиге у малом фудбалу 

у Доњим Вијачанима. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласни- 

ку општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-125/18                             Начелник       

Датум: 24.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

407 
 

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 2018. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                    

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
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• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства Клу- 

бу малог фудбала „Љубић“ Прњавор, на име одржа- 

вања меморијалног турнира у Горњим Смртићима. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-126/18                            Начелник       

Датум: 24.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

408 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за заје- 

дничке послове, у укупном износу од 1.310,00 КМ. 
 

II 

Износ од 1.310,00 КМ утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 – Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација зграда и објеката у 

износу од 1.310,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 1.310,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије.      

   

Број: 01/1-401-281/18                            Начелник       

Датум: 10.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

409 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Дјечији 

вртић „Наша Радост“ Прњавор, у укупном износу од 

4.040,00 КМ. 
 

II 

Износ од  4.040,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412400 – Расходи за материјал за 

посебне намјене у износу од 4.040,00 КМ (буџе- 

тски корисник број 00750400 – ЈУ Дјечији 

вртић „Наша Радост“ Прњавор),  

• на конто 511300 -  Набавка опреме у износу од 

4.040,00 КМ  (буџетски корисник број 00750400 

– ЈУ Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије.    

    

Број: 01/1-401-284/18                           Начелник       

Датум: 13.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

410 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Остала буџетска 

потрошња, у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
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• са конта 621300 – Отплата дуга по кредиту од 

7.000.000,00 КМ у износу од 2.000,00 КМ  

(организациона јединица број 00750190 – Оста- 

ла буџетска потрошња),  

• на конто 638100 – Остали издаци (рефундација 

прихода по основу књижних обавјештења доби- 

јених од Пореске управе) у износу од 2.000,00 

КМ (организациона јединица број 00750190 – 

Остала буџетска потрошња). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реа- 

локацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

      
Број: 01/1-401-290/18                            Начелник       

Датум: 21.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

411 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Одсјек за заје- 

дничке послове, Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе и Кабинет начелника, у укупном  

износу од 21.400,00 КМ. 

 

II 

Износ од 21.400,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511300 – Набавка опреме у износу од 

21.400,00 КМ (организациона јединица број 

00750240 – Одсјек за заједничке послове),  

• на конто 513100 – Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна експропријација) у износу 

од 8.400,00 КМ (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе), 

• на конто 412900 – Расходи по основу ограниза- 

ције, пријема, манифестација и остали расходи 

у износу од 13.000,00 КМ (организациона једини-  

 

ница број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

       

Број: 01/1-401-293/18                            Начелник       

Датум: 22.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
 

412 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 33/17), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Територијална 

ватрогасна јединица Прњавор, у укупном износу од 

29.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од  29.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511100 – Набавка грађевинских објека- 

та у износу од 29.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750125 – Територијална ватро- 

гасна јединица Прњавор),  

• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

29.000,00 КМ (организациона јединица број 

00750125 – Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.       

     
Број: 01/1-401-294/18                            Начелник       

Датум: 24.08.2018. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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