
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

8. фебруар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 2              Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 69. став 1. и члана 73. став 

2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени 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 23. сједници одржаној дана 07. 

фебруара 2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о  висини накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта  

за 1 m
2
 (један метар квадратни) корисне површине 

објекта. 

 

Члан 2. 

Трошкови уређења градског грађевинског 

земљишта израчунати према одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу и Правилника о обра- 

чуну накнаде уређења градског грађевинског земљи- 

шта за све спроведбене документе просторног уређе- 

ња износе просјечно 100 КМ/m
2
 корисне површине 

објекта. 

 

Члан 3. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 

дског грађевинског земљишта утврђује се по једини- 

ци корисне површине објекта (КМ/m
2
) у процентима 

од износа трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта, који је утврђен у члану 2. ове Одлуке 

према зонама, и то: 

- за прву зону 34 %, што износи 34,00 КМ/m
2
, 

- за другу зону 29 %, што износи 29,00 КМ/m
2
, 

- за трећу зону 23 %, што износи 23,00 КМ/m
2
, 

- за четврту зону 17 %, што износи 17,00 КМ/m
2
, 

- за пету зону 11 %, што износи 11,00 КМ/m
2
. 

 

Члан 4. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 

дског грађевинског земљишта која је утврђена у 

члану 3. ове Одлуке примјењиваће се за обрачун 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

у 2019. години, а најдуже до 31.03.2020. године. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.     

            

Број: 01-022-7/19                                Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год. Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

5 
 

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу 

на непокретности («Службени гласник Републике 

Српске», број 91/15), 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 члана 161. став 1, члана 175. став 2, члана 

190. и члана 201. став 1. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор на 23. сједници одржа- 

ној дана 07. фебруара 2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности  

по зонама на територији општине Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина ври- 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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једности непокретности по зонама на територији 

општине Прњавор, по једном m
2
. 

(2) Зоне грађевинског земљишта су одређене 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљи- 

шту („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

28/14, 6/16, 31/17 и 33/17). 

(3) Утврђене вриједности се односе на ври- 

једност непокретности на дан 31.12.2018. године. 

 (4) Вриједности некретнина су наведене у 

Табели 1. која је саставни дио одлуке, и изражене су 

у конвертибилним маркама. 
 

Члан 2. 

             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да  

важи Одлука о висини вриједности непокретности 

по зонама на територији општине Прњавор, број 01-

022-22/18 од 06.03.2018. године («Службени гласник 

општине Прњавор», број 12/18). 

  
Члан 3. 

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине  

Прњавор». 

 
Број: 01-022-8/19                                 Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год. Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 
 

ЗОНЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Катастарска  

општина 
Зона   

Грађеви-

нско 

земљиште 

Пољопри-

вредно 

земљиште 

Шумско 

земљиште 

Инду-
стријско 

земљиште 

Остало 

земљи-

ште 

Стан Кућа 
Посло-

вни 

простор 

Инду-
стријски 

објекат 

Остали 

објекти 

Прњавор I 38,57 15,26 19,37 19,29 9,64 900 810 1478,7 360 900 
Прњавор II 32,14 1,43 16,88 16,07 8,04 900 810 1092,6 360 900 

Прњавор III 25,71 1,25 12,92 12,86 6,43 900 810 1092,6 360 900 

Прњавор IV 19,29 1,17 10,13 9,64 4,82 900 810 1092,6 360 900 

Дио-Околица, Ра- 

тковац, Коњуховци, 

Бабановци, Вучијак 

и Караћ 

V 12,86 0,88 6,19 6,43 3,21 450 405 540 180 450 

ЗОНЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА 
 

ЗОНА I 

Дио -Бабановци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дио - Вучијак I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

 Горњи Палачковци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Горњи Штрпци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доња Илова I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доњи Палачковци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доњи Штрпци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дио - Караћ I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дио - Коњуховци I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Кулаши I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Лишња I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Насеобина Лишња I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

 Насеобина Хрваћани I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дио - Околица I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Поточани I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дио - Ратковац I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Хрваћани I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Шерег Илова I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Шибовска I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Штивор I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доњи Смртићи I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Пураћи I 9,90 1,05 2,04 4,95 2,11 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

ЗОНА II 

Велика Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Гусак II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Гаљиповци II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Горња Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Горња Мравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

  Горњи Гаљиповци II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доња Мравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доњи Гаљиповци II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Јадовица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Кремна II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Мравица II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Печенег Илова II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Чорле II 5,85 0,90 1,87 2,93 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 
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Катастарска  

општина 
Зона   

Грађеви-

нско 

земљиште 

Пољопри-

вредно 

земљиште 

Шумско 

земљиште 

Инду-
стријско 

земљиште 

Остало 

земљи-

ште 

Стан Кућа 
Посло-

вни 

простор 

Инду-
стријски 

објекат 

Остали 

објекти 

ЗОНА III 

Брезик III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Вршани III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Гајеви III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Горњи Смртићи III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Млинци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Мрачај III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Скакавци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Црквена III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Чивчије III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Шаринци III 4,50 0,90 1,67 2,25 1,80 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

ЗОНА IV 

Грабик Илова IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Горњи Вијачани IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Доњи Вијачани IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Дренова IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Кокори IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Ново Село IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Орашје IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Отпочиваљка IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Парамије IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Поповићи IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Просјек IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 

Срповци IV 3,60 0,52 1,36 1,80 1,04 450,00 405,00 540,00 180,00 200,00 
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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 23. сједници 

одржаној дана 7. фебруара 2019. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана „Запад“ (измјена III) 

 
Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене дијела 

Регулационог плана „Запад“ (измјена III), (у даљем 

тексту: План).   

(2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је цца 0,4 ha.  

(3) План се доноси на плански период од 10 

година. 

(4) План ће бити израђен у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16) и Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

 
Члан 2. 

     (1) Обухват Плана чини земљиште означено 

као дијелови парцела к.ч. број 379/1, 379/3 и 1141 к.о. 

Прњавор. 

     (2) Циљ израде Плана је формирања гра-  

ђевинске парцеле за изградњу намјенског објекта – 

вртића. 
 

Члан 3.                   

(1)  Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

(2) Носилац припреме Плана ће као улазне 

параметре обезбиједити и учинити доступном 

носиоцу израде плана сву постојећу документацију у 

складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

израду плана.      

(3) Избор носиоца израде плана вршиће се у 

складу са прописима о јавним набавкама и спроводи 

га Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе.    
 

Члан 4. 

  (1) Рок за израду Плана је 75 дана од дана 

закључења уговора којим ће се дефинисати  

међусобна права и обавезе носиоца припреме и 

носиоца израде плана. 

  (2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана и носиоца израде Плана а потом на 

јавну расправу у складу са чланом 48. став 4. и став 

5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16).               

    (3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће 

носилац припреме и начелник општине.      
 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбједиће се 

средствима инвеститора. 
 

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Пр-  
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њавор“. 
 

Број: 01-022-9/19                                  Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год. Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 20 и 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 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 23. 

сједници одржаној дана 7. фебруара 2019. године, 

донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о кућном реду у стамбеним зградама 

 

I – ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописује се начин кори- 

шћења станова, пословних и гаражних простора у 

стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем 

тексту: зградама), као и заједничких дијелова и 

уређaја који се налазе у зградама на подручју 

општине Прњавор, а све у циљу одржавања мира, 

реда и чистоће. 

 

Члан 2. 

 Одредбе ове одлуке су обавезне за сва лица 

која су етажни власници станова у зградама, и лица 

која су закупци станова као и лица која привремено 

бораве у становима, за власнике и кориснике 

пословних и гаражних простора који се налазе у 

зградама (у даљем тексту: станари), као и за лица 

која повремено долазе у зграду (у даљем тексту: 

друга лица). 

 

II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Коришћење станова, пословних и гаражних простора 

у зградама 

 
Члан 3. 

 Станари и друга лица су дужни користити 

посебне дијелове зграде са пажњом доброг дома- 

ћина, односно привредника, пазећи да друге станаре 

не ометају у мирном коришћењу станова, пословних 

и гаражних просторија, а посебно: 

1) редовно одржавати и правилно употре- 

бљавати уређаје који служе редовној употреби стана, 

пословног и гаражног простора, и хитно извршити 

поправке-уколико квар угрожава друге етажне 

власнике у коришћењу стана, гараже и пословних 

простора, друге дијелове зграде или зграду у 

цјелини, 

2) уредним и чистим одржавати улазна 

врата: у зграде, станове, пословне просторе, гараже, 

као и просторе балкона и лође, 

3) све вањске отворе затворити - у случају 

временских непогода, 

4) подрумске и друге помоћне просторије 

користити према њиховој намјени, 

5) код редовног одржавања и евентуалне 

реконструкције вањских отвора (прозора, балкона, 

лођа и тераса), забрањено је мијењати пројектовани 

изглед фасаде, 

6) дозволити улазак у свој стан - лицу коме 

су повјерени послови  одржавања стамбене зграде и 

извођачима радова код поправки, било у свом или 

сусједном стану, 

7) у времену ноћног одмора од 22
00

 часа до 

6
00

 часова и дневног одмора од 15
30

 часова до 17
30 

часова,
  
понашати се на начин који обезбијеђује мир 

и тишину у згради и испред улаза у зграду, 

8) на огласној табли, 24 сата раније најавити 

посебне догађаје и активности које подразумјевају 

нарушавање кућног мира (прославе, гласна музика и 

друго, као и вршење оправки које проузрокују буку), 

9) придржавати се посебних прописа о 

држању животиња у стану, бринути се о редовној 

хигијени животиња - и тиме спријечити ометање 

станара у мирном коришћењу зграде и стана, те 

спријечити онечишћење дворишта, зграде и зелених 

површина, 

10) осигурати вентилацију - чији извод на- 

двисује највишу етажу зграде за пословни  простор у 

зградама, а посебно угоститељске  објекте, у којима 

се припрема храна или настају испарења и мириси, 

11) уклањати снијег са балкона, лођа и 

тераса свог стана, 

12) натписе на пословним просторима одр- 

жавати уредне, чисте и исправно написане, те 

одобрене од надлежних органа, 

13) обезбиједити да излози уз јавне повр- 

шине увијек буду уредни, чисти, редовно одржавани 

и одговарајуће освијетљени, 

14) кровну антену прописно поставити на 

крову зграде. 

 

Члан 4. 

Забрањено је: 

1) пролијевање воде или бацања било каквих 

отпадака или било каквих отпадака и предмета са 

прозора, балкона, терасе, лође и др, 

2) испрашивање постељине, одјеће и других 

предмета на прозорима, балконима и лођама као и у 

стубиштима, 

3) остављање огрева и других предмета на 

балконима и терасама, који могу угрозити друге 

станове, зграду и пролазнике као и цијепање огрева, 

припремање јела на роштиљу и вршење других 

радњи које могу угрозити станове, зграду и 

пролазнике, 

4) остављати у заједничким просторијама 

(смеће, стари намјешај, амбалажу, огрев и сл.), 

5) неовлаштено привремено или трајно 

заузимање у цјелости или дјелимично заједничких 

просторија и склоништа од стране једног или више 

етажних власника и других лица који нису етажни 

власници, 

6) држати у стану лако запаљиве материје, 
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7) остављање укључених уређеја и инста- 

лација које користе редовној употреби стана, када 

станари нису у стану (отворена вода, укључени 

електрични и плински уређај и сл.), 

8) у стану, помоћном, пословном или гара- 

жном простору производити буку, развијати пару, 

дим, гасове и сл. и тиме ометати друге станаре у 

мирном кориштењу стана, 

9) постављати појединачне антене на про- 

зорима и другим фасадним отворима у зградама у 

којима постоји заједничка кровна антена, а у згра- 

дама код којих не постоји заједничка кровна антена, 

не смију се постављати појединачне антене на 

фасаде оријентисане према јавним површинама ако 

постоји могућност да се монтирају на фасаде које 

нису окренуте према јавној површини, 

10) употреба аудио и видео апарата за про- 

изводњу и репродукцију звука и слике, изван 

пословних простора и станова, 

11) шарање и оштећење фасаде, зидова у 

заједничким просторијама, гажење и уништавање 

траве и засађених биљака на зеленим површинама 

(паркирање аутомобила, остављање разних предмета 

и играње на зеленим површинама), 

12) држање и храњење животиња у заје- 

дничким просторијама и испред зграде, на земљишту 

које служи за редовну употребу зграде и зеленим 

површинама, 

13) на прилазу у зграду вршење било каквих 

радова, остављање возила и других предмета као и 

играња фудбала, кошарке, и других спортова лоптом 

који стварају буку, 

14) прање аутомобила у дворишту зграде, 

15) обављање било којих дјелатности које за 

посљедицу имају нараушавање кућног реда и мира. 
 

Обавезе заједнице етажних власника и станара у 

коришћењу заједничких дјелова зграде 
 

Члан 5. 

 Заједничким дијеловима зграде сматрају се, 

у смислу ове одлуке, дијелови и уређаји који служе 

згради, као цјелини или посебним дијеловима зграде, 

а нарочито: темељи, главни зидови, кров, степе- 

ниште, димњаци, фасада, подрум, таван, ходници, 

свјетларници, праонице и сушионице, просторије за 

смеће, просторије за одржавање састанака станара, 

просторије одређене за кућепазитеље, електрична, 

громобранска, канализациона водоводна и телефо- 

нска мрежа, гасне и топловодне инсталације и 

телевизијске антене. 
 

Члан 6. 

             Заједница етажних власника, као правно лице 

- у смислу Закона о одржавању зграда, дужна је: 

1) истакнути на огласној табли Одлуку о 

кућном реду и списак етажних власника, закупаца и 

корисника посебних дијелова зграде, 

2) одржавати фасаду зграде у уредном 

стању, 

3) одржавати заједничке  просторије зграде у 

уредном и исправном стању, 

4) одржавати заједничке дијелове зграде, 

уређаје опрему и инсталације - у исправном стању, 

5) обезбиједити чишћење снијега испред 

улаза и око зграде на пјешачким површинама на 

земљишту за редовну употребу зграде, а према 

распореду сачињеном од стране предсједника Заје- 

днице етажних власника, 

6) обезбиједити кошење траве испред и око 

зграде на земљиште за редовну употребу зграде, а 

према распореду сачињеном од стране предсједника 

Заједнице етажних власника, 

7) обезбиједити освјетљење у стубишту, 

8) обезбиједити чишћење димњака, те да су 

димњачарска враташца на тавану и подруму, у свако 

вријеме, слободна за приступ, 

9) обезбиједити на видљивом мјесту, огла- 

сну плочу, 

10) обезбиједити да кључ од тавана и 

непроходних тераса, мора увијек бити доступан код 

кућепазитеља или код другог лица које одреди 

скупштина станара или Управни одбор, 

11) обезбиједити одржавање и чишћење 

лифтова и интерфона-према техничким  прописима, 

те обавјештење о квару лифта и интерфона иста- 

кнути на видно мјесто. 
 

Члан 7. 

 Обавезе станара у коришћењу заједничких 

дијелова зграде су: 

1) станари су дужни закључавати улазна 

врата: зими од 22
00

 часа - 6
00

 часова и љети од 23
00

 

часа - 5
00

 часова, а уколико зграда има спољне сигу- 

рносне уређаје за позивање појединих станова или 

кућепазитеља, улазна врата могу бити закључана 24 

сата, 

2) станари су дужни обезбиједити натписе са 

презименима станара, или називом правног лица 

које врши одређену дјелатност, 

3) станари су дужни обезбиједити да пошта- 

нски сандучићи буду уредни и чисти, са јасно 

истакнутим презименима станара, 

4) станари су дужни обезбиједити да улазна 

врата заједничких просторија, подрума, склоништа, 

тавана, праоница и сушионица, проходних и непро- 

ходних тераса - буду закључана, 

5) станари мора да обезбиједе да тавански и 

прозори на заједничким ходницима, стубиштима и 

подрумским пролазима омогуће редовну венти- 

лацију, и буду затворени у случају временске непо- 

годе, 

6) станари су дужни неовлаштеним лицима 

онемогућити приступ непроходним терасама, кро- 

вним површинама и заједничким уређајима и 

вршење поправки на њима, 

7) станари су дужни омогућити улазак у 

заједничке просторије екипама за дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију. 
 

Члан 8. 

Заједница етажних власника дужна је обезби- 

једити: 

1) уредно и редовно одржавање зелених 

површина и ограда, које не смију бити од бодљикаве 

жице, шиљака и сл, 

2) проходан прилаз згради, 

3) уредно и редовно одржавање дворишних  
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простора и објеката, 

4) да вањски дијелови фасаде, балкони, лође 

и терасе увијек буду уредни и чисти, а оштећења 

поправљена, 

5) да заставе, пригодни натписи и украси, 

који се постављају на зграде, буду чисти и уредни, те 

да се уклоне у року од 24 сата, након престанка 

повода ради кога су постављени. 

 

Земљиште за редовну употребу зграде и фасада 

зграде 

 

Члан 9. 

 Земљиште за редовну употребу зграде је 

земљиште које није јавна површина, а по намјени је 

двориште зграде. 

 

Члан 10. 

 Двориште зграде, прије свега, служи за игру 

дјеце, обављање кућних послова, као што су: 

припремање огрева и сл. - на за то одређеном про- 

стору, те за остале намјене које споразумно одреде 

станари зграде (паркирање и сл.). 

 

Члан 11. 

 Двориште, пролаз и врт који припадају 

згради, и други слични простори морају да се чисте и 

уредно одржавају. 

     

III- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

(1) Новчаном казном у износу од 200,00 КМ 

до 600,00 КМ казниће се станар-физичко лице, ако 

поступа супротно одредбама члана 3, 4. и 7. ове 

одлуке. 

(2) За исти прекршај казниће се станар - 

правно лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ 

до 5.000,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу - 

новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.800,00 

КМ. 

(3) Станар предузетник за прекршаје из става 

1. овог члана, казниће се новчаном казном, у износу 

од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.  

 

Члан 13. 

Новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 

5.000,00 КМ, казниће се Заједница етажних власника 

ако поступа супротно одредбама члана 6. и 8. ове 

одлуке, а одговорно лице - новчаном казном у износу 

од 100,00 КМ до 300,00 КМ. 

 

Члан 14. 

Новчаном казном из члана 12. став 1. ове 

одлуке за прекршаје из чланова 3, 4. и 7. ове одлуке, 

казниће се родитељ односно старатељ ако је 

прекршај починило малољетно лице.  

 

IV-  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Скупштина, односно управни одбор зграде је 

дужан поставити ову одлуку на видно мјесто у  

згради, те упознати станаре са истом. 

 

Члан 16. 

О спровођењу ове одлуке стараће се стана- 

ри, скупштина и управни одбор зграде. 

 

Члан 17. 

Надзор и контролу над спровођењем ове 

одлуке врши Комунална полиција општине Прња- 

вор. 

  

Члан 18. 

Са даном ступања на снагу ове одлуке пре- 

стаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним 

зградама („Службени гкасник општине Прњавор“, 

број 2/07 и 8/07). 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-10/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 6. став (1) тачка ђ) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), 

члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 

број 15/17) и чл. 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 23. 

сједници одржаној дана 7. фебруара 2019. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању 

трошкова комуналних водних услуга социјално 

угроженим корисницима на подручју општине 

Прњавор 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о субвенционисању трошкова 

комуналних водних услуга социјално угроженим 

корисницима на подручју општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 6/18), у 

члану 4. у ставу (3) ријечи: „а чији су чланови 

домаћинства незапослени и немају других властитих 

прихода“ замјењују се ријечима: „а чија су оба 

родитеља незапослена и немају других властитих 

прихода.“ 

 Послије става (3) додаје се став (4) који 

гласи: 

 „(4) Корисници права додатка на дјецу у 

породицама у којим су оба родитеља незапослена.“ 
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Члан 2. 

 У члану 7. у ставу (3) ријечи: „Одјељењу за 

финансије Општинске управе општине Прњавор“ 

замјењују се ријечима: „Одјељењу за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Прњавор.“  

Послије става (3) додаје се став (4) који гласи: 

 „(4) Одјељење за локални економски развој 

и друштвене дјелатности Општинске управе општи- 

не Прњавор доноси закључак за исплату субве- 

нционисаног износа који доставља Одјељењу за 

финансије Општинске управе општине Прњавор и 

води евиденцију о корисницима субвенције.“  

 Досадашњи став (4) постаје став (5). 

 

Члан3. 

 У члану 8. у ставу (1) ријечи: „Одјељењу за 

финансије Општинске управе општине Прњавор“ 

замјењују се ријечима: „Одјељењу за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Прњавор.“ 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-11/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 10, 12. и 17. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 

66/03, 73/08 и 102/08), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18), Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2019. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 24/18), члана 161. и 

члана 201. 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 7. фебруара 

2019. године доноси  
 

ПРОГРАМ     

развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2019. годину 
 

Члан 1. 

 Програмом развоја спорта на подручју 

општине Прњавор за 2019. годину (у даљем тексту: 

Програм) утврђују се циљеви и задаци у области 

спорта на подручју општине Прњавор, садржај и 

обим посебних облика спортске активности и 

манифестације које се финансирају и суфинансирају 

из средстава предвиђених буџетом општине, 

терасподјела, корисници и начин додјеле средстава 

за подстицај и развој спорта за 2019. годину.  
 

Члан 2. 

Буџетом општине Прњавор за 2019. годину  

за подстицај и развој спорта планирано је 220.000,00 

КМ. 

 

Члан 3. 

Одобравање средстава из члана 2. овог  

Програма врши се на основу поднесених захтјева, а 

додјела у складу са кварталним нивоом извршења 

буџета. 

 
Члан 4. 

Право на додјелу средстава имају спортски 

клубови и организације који испуњавају сљедеће 

услове: 

а) да су регистровани код надлежног органа 

у складу са законом, 

б) да имају сједиште и да дјелују на подру- 

чју општине Прњавор, односно да  проводе активно- 

сти од интереса за општину, 

в) да имају отворен жиро-рачун. 

 
Члан 5. 

Расподјела средстава из члана 2. овог 

Програма вршиће се за: 

- финансирање редовних активности 

спортских клубова 186.000,00 КМ, 

- финансирање спортских манифестација 

34.000,00 КМ. 

(1) Расподјела средстава за финансирање 

редовних активности спортских клубова вршиће се 

како слиједи:  

 

Р.БР. КОРИСНИК - НАЗИВ КЛУБА 

Одобрени 

износ средста-

ва за 2019. 

годину (у %) 

1. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 43,68 

2. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА“ 3,40 

3. ФК „БУДУЋНОСТ“ ГАЉИПОВЦИ 1,65 

4. 
KK “МЛАДОСТ - БУЛДОГС“ 

ПРЊАВОР 13,11 

5. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР 1,70 

6. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 1,70 

7. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР 5,82 

8. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 3,50 

9. АК „САН“ ПРЊАВОР 0,97 

10. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР 5,00 

11. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ПРЊАВОР 3,01 

12. 
ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ 

ПРЊАВОР 4,76 

13. 
ТЕКВОН ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ 

ПРЊАВОР 4,76 

14. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ 1,50 

15. 
КИК-БОКС КЛУБ "ДЕСПОТ" 

ПРЊАВОР 1,75 

16. БОКС КЛУБ "РИНГ" ПРЊАВОР 0,97 

17. 
КИК-БОКС КЛУБ "ПРЊАВОР" 

ПРЊАВОР 0,97 

18. 
КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ 

ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 1,75 

УКУПНО 100,00 

 
(2) Средства за финансирање спортских мани-  

фестација намијењена су за сљедеће манифестације: 
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Р. 

БР. 
НАЗИВ КЛУБА МАНИФЕСТАЦИЈА 

ИЗНОС 

У KM 

1. Спортски савез општине Прњавор Избор спортисте године 5.000,00 

2. ШК „Пошк“ Поточани Светосавски шаховски турнир 1.700,00 

3. 
КК „Младост - Булдогс“ 

Прњавор 

Међународни турнир у уличној кошарци - Фиба 3x3 

„STREETBALL“ 
4.000,00 

4. КК „Ипон“ Прњавор Васкршњи карате куп и куп нација „Прњавор“ 2.000,00 

5. АК „Прњавор“ Прњавор Међународна атлетска улична трка 3.000,00 

6. Џудо клуб „Соко-М“ Прњавор Џудо куп и љетна школа џудоа 3.000,00 

7. ШК „Пошк“ Поточани Осмомартовски шаховски турнир 500,00 

8. ТДК „Прњавор“ Прњавор Отворено првенство Прњавора у теквондоу 3.000,00 

9. РК „Слога“ Прњавор 5. Међународни рукометни турнир МИКА 2019. 2.000,00 

10. КМФ „Љубић“ Прњавор Светосавски турнир у малом фудбалу 2019. 5.000,00 

11. ФК „Љубић“ Прњавор Међународни омладински турнир „Синиша Пеулић“ 1.800,00 

12. КМФ „Обилић“ Прњавор „Светосавски футсал турнир Прњавор 2019.“ 3.000,00 

УКУПНО 34.000,00 

 

Члан 6. 

У случају да се обезбиједе додатна средства 

на ставци 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, иста ће се распоредити према процентима 

наведеним у табели из члана 5. став 1.  

 

Члан 7. 

Финансирање школског спорта врши се у 

оквиру Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900 

- Средства  за такмичење ученика у износу од 

10.000,00 KM.  
 

Члан 8. 

 Корисници средстава обавезни су да Одје- 

љењу за локални економски развој и друштвене 

дјелатности доставе годишњи програм рада и 

финансијски план за текућу годину, као и извјештај о 

раду и финансијски извјештај за претходну годину. 

 

Члан 9. 

(1) Корисници су дужни средства утрошити 

намјенски у складу са усвојеним програмима рада.  

(2) Надзор над намјенским трошењем 

средстава врше надлежни органи и одговорна лица у 

спортским клубовима и организацијама, а контролу 

надлежна одјељења Општинске управе општине 

Прњавор. 

(3) Клубовима који се не буду такмичили на 

званичним првенствима Републике Српске и Босне и 

Херцеговине и клубовима који не доставе извјештај 

о укупном утрошку средстава за 2018. годину неће 

бити дозначена средства предвиђена овим програмом 

и то: 

а) индивидуални спортови – сезона 2019. 

б) колективни спортови – сезона 2019/2020. 
  

Члан 10. 

За реализацију овог Програма задужују се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 11.  

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  
 

 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-14/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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), тачке 10. закључка Народне скупштине 

Републике Српске, број 01-393/04 од 09.05.2004. 

године („Службени гласник Републике Српске“, број 

45/04), у складу са чланом 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 194. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 24/18), 

Скупштина општине Прњавор, насједници одржаној 

7. фебруара 2019. године, доноси  

 

ПРОГРАМ  

ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 У ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

Средства потребна за остваривање и 

коришћење права прописаних Законом о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, обезбјеђују се 

у Буџету Републике Српскеза 6.367 корисника
1
 са 

подручја општине Прњавор. 

Поред средстава која се издвајају борачким 

категоријама из Буџета Републике Српске, тачком 

10. Закључка Народне скупштине Републике Српске, 

                                                 
1Скупштина општине Прњавор на 20. сједници, одржаној 

6.11.2018. године усвојила је Информацију о остваривању 

права у области БИЗ у општини Прњавор за 6.389 

корисника права, до 1.9. исплаћено је 3.007.365,50 КМ на 

војне инвалиднине, 384.284,50 КМ на мјесечни борачки 

додатак и 40.377,20 КМ на инвалиднине ЦЖР-а. 
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објављеног у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 45/04, предложено је да општине у 

складу са својим могућностима прошире обим права 

предвиђених Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, на начин да 

пропишу поступак, услове и начин остваривања 

права, те обезбиједе потребна новчана средства. 

Доношење Програма за рјешавање питања 

из области  борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор за 2019. годину  произилази из Закључка 

Народне скупштине Републике Српске којим се 

предлаже општинама да у складу са својим могу- 

ћностима прошире обим права предвиђених Законом 

о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске. 

Буџетом општине Прњавор за 2019. годину 

планирана су средства за рад и дјеловање борачких 

организација и удружења општине Прњавор: 

 
 

Борачка организација општине Прњавор 95.000,00 

Борачка организација општине Прњавор-финансирање обавеза из ранијег периода 30.000,00 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 26.000,00 

Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Прњавор 31.000,00 

Удружење „Вукови са Вучијака“ 7.000,00 

Удружење СУБНОР-а Прњавор 5.000,00 

Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 5.000,00 

Укупно грант 199.000,00

II 

Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите за 2019. годину омогу- 

ћиће остваривање додатних права и солидарног 

рјешавања питања у области БИЗ и породица 

погинулих  и заробљених бораца и ратних војних 

инвалида Војске Републике Српске. 

 

Буџетом општине Прњавор за 2019. годину, 

планирано је укупно 100.300,00КМ и то на 

позицијама: 

- конто 415200 - средства за обиљежавање 

значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите, реализују се преко програмских активности 

борачких организација и удружења општине 

Прњавор, 

- конто 415200 - средства за остале трошкове 

обиљежавања значајних датума у области борачко-

инвалидске заштите...................................2.800,00 КМ, 

- конто 415200 - средства за организовање 

парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 

дницама.....................................................30.000,00 КМ, 

- конто 415200- средства за набавку уџбе- 

ника и остале организоване активности за дјецу 

бораца ВРС и РВИ.....................................6.000,00 КМ, 

- конто 415200 - средства за трошкове прево- 

за породица погинулих бораца и РВИ (програм 

бањске рехабилитације и обиљежавања значајних 

датума)...........................................................500,00 КМ, 

- конто 416100 - једнократне новчане помо- 

ћи појединцима из борачке популације..40.000,00 КМ, 

- конто 416100 - једнократне новчане помо- 

ћи - измирење дијела трошкова за прикључак на 

водоводну мрежу за породице погинулих бора- 

ца...............................................................21.000,00 КМ. 
 

Средства су планирана у потрошачкој једи- 

ници Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту и иста ће бити распоређена на следећи 

начин:  

1. Реализацију програмских задатака и акти- 

вности за обиљежавање значајних датума у области 

борачко-инвалидске заштите вршиће се преко орга- 

низација и удружења грађана из области борачко-

инвалидске заштите и то: 

 

- Борачке организације општине Прњавор, 

- Удружења ратних војних инвалида општине 

Прњавор, 

- Организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила општине 

Прњавор, 

- Удружења „Вукови са Вучијака“ и 

- ОО СУБНОР-а Прњавор. 

2. Средства за реализацију права обухва- 

ђених Правилником о условима и поступку одо- 

бравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца. 

3. Средства за реализацију осталих акти- 

вности. 

 

III 

Средствима за реализацију програмских 

задатака и активности организација и  удружења 

грађана из области борачко-инвалидске заштите 

финансирају се следеће активности: 

 

Реализација Програма Борачке организације и 

борачких удружења у сарадњи са Одјељењем за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Ставка   

 програма 

 

ОПИС 
Датум 

одржавања 

1.  
Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 2019. године. 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

14.02.2019. 

2.  

Дан општине „Мотајица 2019“-24. март 2019. године - посвећено 24. марту 1992. 
године-организован излазак бораца ВРС општине Прњавор, ради одбране од агресије 
у рату 1991-1995. година. 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

24.03.2019. 
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3.  
Обиљежавање Дана побједе – 09. мај 2019. године. 
-Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

09.05.2019. 

4.  
Обиљежавање Дана сјећања на страдања жртава усташког геноцида, у логору 
Јасеновац –Доња Градина 12. мај 2019. године. 
-Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор 

12.05.2019. 

5.  
Обиљежавање крсне славе Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор Св. 
Василија Острошког – 12. мај 2019. године. 
-Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 

12.05.2019. 

6.  

Обиљежавање Дана Организације породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила Прњавор – 27. мај 2019. године. 
-Носилац активности: Организација породица заробљених и погинулих    
  бораца и несталих цивила општине Прњавор 

27.05.2019. 

7.  
Обиљежавање Дана јединице „Вукови са Вучијака“ 22.6.2019. године. 
-Носилац активности: Удружење „Вукови са Вучијака“ Прњавор 

22.06.2019. 

8.  

Одржавање 23. Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2019.''- 23.06.2019. године у 
програму обиљежавања крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
28.06.2019. године. 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

23.06.2019. 

9.  
Обиљежавање пробоја Коридора 1992. године - одлазак на Дуге њиве. 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

23.06.2019. 

10.  
Обиљежавање крсне славе Војске Републике Српске –ВИДОВДАН 28.6.2019. године. 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор у сарадњи са  
  борачким удружењима општине 

28.06.2019. 
 

11.  
Обиљежавање Битке на Козари – 30. јуни 2019. године 
-Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор 

30.06.2019. 

12.  
Обиљежавање Дана борца – 04. јул 2019. године. 
-Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор  

04.07.2019. 

13.  
Одржавање купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике Српске и 
Удружења РВИ Прњавор – Акумулационо језеро „Дренова 2019.“ 
-Носилац активности: Удружење РВИ РС и општине Прњавор  

06.07.2019. 

14.  
Обиљежавање Дана ослобођења Прњавора – 10. јул 2019. године. 
-Носилац активности: ОО СУБНОР  Прњавор 

10.07.2019. 
 

15.  
Одржавање 13. купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике 
Српске – Акумулационо језеро „Дренова 2019.“ 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

20.07.2019. 

16.  
Обиљежавање Дана РВИ РС  
-Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 

10.09.2019. 

17.  

Обиљежавање Међународног дана несталих лица, 15. септембра 2019. године и 
Одлазак на Озрен – 15. септембар 2019. године. 
-Носилац активности: Организација породица заробљених и погинулих  бораца и 
несталих цивила општине Прњавор 

15.09.2019. 

18.  
Обиљежавање крсне славе Борачке организације Републике Српске - Митровдан 08. 
новембар 2019. године 
-Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

08.11.2019. 

19.  
Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03. децембар 2019. године. 
-Носилац активности: Одбор ратних војних инвалида Борачке организације  

03.12.2019. 

Образложење расхода по позицијама: 

1. Дан Борачке организације и Дан Првог 

српског устанка - 14. фебруар 2019. године, 

- Парастос и литургија у Спомен Xраму на 

Вучијаку (полагање цвијећа у Спомен Храму), 

- Посјета и полагање цвијећа на гробна мје- 

ста погинулих ратних команданата за вријеме анга- 

жовања у Војсци Републике Српске или умрлих у по- 

ратном периоду. 

Набавка 14 вијенаца и свијеће. 

 

2. Дан општине „Мотајица 2019.“ - 24. март 

2019. године, 

Дан када су борци са подручја општине 

Прњавор изашли на обронке Мотајице ради одбране 

општине Прњавор од агресије муслиманско-уста- 

шких формација. Планирано је окупљање око 800 

бораца са подручја општине Прњавор, Трстенаца и 

Дервенте.Поред наведениог планиран је и парастос, 

полагање вијенаца и присуство носиоца власти 

општине Прњавор и Дервенте. 

 

3. Дан побједе над фашизмом - 09. мај 2019. 

године, 

Полагање цвијећа на бисте народних хероја и 

спомен обиљежје жртвама фашистичког терора. 

 

4. Дан посвећен жртвама усташког геноцида 

- 12. мај 2019. године, Доња Градина, Полагање 

цвијећа и превоз учесника, 

 

5. Крсна слава Удружења ратних војних 

инвалида општине Прњавор – Св. Василија Остро- 

шког - 12. мај 2019. године, 
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Планирано присуство око 120 лица. 

 

6. Дан Организације породица погинулих и 

заробљених бораца и несталих цивила Прњавор - 27. 

мај 2019. године, 

Организован одлазак на Спомен костурницу 

у Бања Луку и полагање вијенца (30 лица).  

 

7. Обиљежавање Дана јединице „Вукови са 

Вучијака“ 22. јун 2019. године, 

Полагање вијенаца, парастос и помен погину- 

лим припадницима јединице и команданту Вељки 

Миланковићу. 

 

8. Одржавање 23. Видовданске олимпијаде 

„Кулаши  2019.“ - 23. јуни 2019. године, 

Планирано учешће око 30 екипа (припадници 

ВРС, МУП, мјесне борачке организације, борачке 

организације сусједних општина), присуство око 500 

учесника и већег броја грађана. 

 

9. Пробој Коридора –24. јун 2019. године, 

Дуге њиве, Модрича, 

Полагање цвијећа и превоз делегације. Утвр- 

ђивање заједничког протокола активности. 

 

10. Крснаслава Војске Републике Српске - 

ВИДОВДАН 28. јуни 2019. године, 

Након одржавања Видовданске олимпијаде 

крсна слава Војске Републике Српске обиљежава се 

на Видовдан поред Спомен Храма на Вучијаку уз 

присуство од око 300 лица у највећем дијелу из реда 

борачке популације, у организацији Борачке 

организације општине и Српске православне црквене 

општине Кремна. 

Утврђивање заједничког протокола активно- 

сти. 

Полагање вијенаца у Спомен храму и код 

споменика погинулим борцима ВРС мјесне заједнице 

Кремна. 

 

11. Дан обиљежавања Битке на Козари - 30. 

јуни 2019. године, на Мраковици, Полагање цвијећа 

и превоз учесника, 

 

12. Обиљежавање Дана борца - 04. јул 2019. 

године, 

Полагање цвијећа на бисте народних хероја и 

спомен обиљежје жртвама фашистичког терора. 

 

13. Одржавање купа у спортском риболову 

ратних војних инвалида Републике Српске и Удруже- 

ња РВИ Прњавор на Акумулационом језеру „Дре- 

нова 2019.“ - 06. јул 2019. године, 

 

14. Дан ослобођења Прњавора - 10. јул 2019. 

године, 

Полагање цвијећа на бисте народних хероја и 

спомен-обиљежје жртвама фашистичког терора и све- 

чани дио. 

 

15. Одржавање 13. купа у спортском рибо- 

лову ратних војних инвалида Републике Српске – 

Акумулационо језеро „Дренова 2019.“- 20. јул 2019. 

године, 

Носилац активности Борачка организација 

општине, Борачка организација Републике Српске, 

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите 

Републике Српске. 

 

16. Обиљежавање Дана РВИ РС - 10. септе- 

мбар  2019. године, 

Одржавање свечане сједнице предсједништва 

Удружења ратних војних инвалида општине Прња- 

вор, полагање вијенаца и парастос погинулим РВИ и 

борцима. 

 

17. Обиљежавање Међународног дана неста- 

лих лица и Одлазак на Озрен - 15. септембар 2019. 

године, 

Парастос, полагање вијенаца и паљење свије- 

ћа код манастира на Озрену. 

 

18. Обиљежавање крсне славе Борачке орга- 

низације Републике Српске - Митровдан 08. нове- 

мбар 2019. године, 

Планирано је присуство око 200 лица. 

 

19. Обиљежавање Међународног дана инва- 

лида - 03. децембар 2019. године. 

Одржавање свечане сједнице замјеника пре- 

дсједника Мјесних борачких организација  Борачке 

организације општине Прњавор из реда ратних 

војних инвалида. 

Полагање вијенаца у Спомен храму на Вучи- 

јаку. 

Планирано присуство око 50 лица. 

 

Коришћење средстава буџета намијењених за 

рад и реализацију програмских задатака и акти- 

вности организација и удружења грађана из реда 

борачких категорија могу користити под условима: 

1. да су уредно и на вријеме поднијели про- 

грам рада и финансијски извјештај у складу са 

Одлуком о извршењу буџета  општине Прњавор за 

2019. годину, („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 24/18), 

2. да су уредно и на вријеме поднијели 

захтјев за одобравање финансијског плана за грант и 

програм активности и извјештај о реализацији 

активности на обиљежавању значајних датума у 

области борачко-инвалидске заштите. 

 

IV 

Средствима за реализацију права обухваће- 

них Правилником о условима и поступку одобра- 

вања и исплате једнократне новчане помоћи борци- 

ма, ратним војним инвалидима и породицама поги- 

нулих бораца финансира се: 

1. у случају смрти чланова породице поги- 

нулих и несталих бораца, смрти ратних војних инва- 

лида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 

80%, смрти демобилисаних бораца Војске Републике 

Српске 1. и 2. категорије и у случају смрти кори- 

сника породичне и личне инвалиднине, по основу 

учешћа у НОР-у у висини до 500,00 КМ, 
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Укупно планирана средства.....15.000,00 КМ. 

 

2. у случају идентификације посмртних 

остатака несталих бораца Војске Републике Српске у 

износу од 1.000,00 КМ, 

Укупно планирана средства.......3.000,00 КМ. 

 

3. у сврху лијечења и куповине лијекова, 

може се одобрити новчана помоћ у износу до 300,00 

КМ, 

Укупно планирана средства.......8.000,00 КМ. 

 

4. у изузетно тешким случајевима, када се 

ради о здравственом стању које захтијева дуже 

болничко лијечење, у случају тежих обољења (мали- 

гна обољења, срчана обољења, оперативни захвати, 

болничко лијечење, лијечење у иностранству, код 

примјене хемо и радио терапија, и сл.) може се 

одобрити помоћ у висини до 500,00 КМ, 

Укупно планирана средства.......6.000,00 КМ. 

 

5. помоћ за ублажавање тешког материја- 

лног положаја појединца у висини до 300,00 КМ, 

Укупно планирана средства.......6.000,00 КМ. 

 

6. помоћ дјеци погинулих и несталих бораца 

Војске Републике Српске и дјеци ратних војних 

инвалида 1. и 2. категорије инвалидитета приликом 

одласка на екскурзију у завршној години школовања 

у висини до 400,00 КМ, 

Укупно планирана средства.......1.500,00 КМ. 

 

7. помоћ и другим, нарочито оправданим 

случајевима, када то оцијени начелник општине, на 

приједлог комисије за једнократне новчане помоћи 

до 400,00 КМ. 

Укупно планирана средства.......2.000,00 КМ. 

 

УКУПНО за једнократне новчане помо- 

ћи..............................................................40.000,00 КМ. 

 

-помоћ дјеци погинулих и несталих бораца 

Војске Републике Српске и дјеци ратних војних 

инвалида  приликом одласка на екскурзију- ставка 

415200..........................................................1.500,00 КМ 

 

Реализација једнократне новчане помоћи – 

измирење дијела трошкова за прикључак на 

водоводну мрежу за породице погинулих бораца 

реализоваће се према ЈП Водовод ад Прњавор, у 

складу са одлуком начелника општине. 
 

V 

Реализација осталих активности финансира 

се из средстава планираних у Буџету општине 

Прњавор, на позицији:  

- конто 415200-Средства за набавку 

уџбеника, матурско вече, екскурзије и за остале 

организоване активности за дјецу бораца ВРС и 

РВИ, иза трошкове превоза породица погинулих 

бораца и РВИ, у износу од 6.500,00 КМ, 

- конто 415200 - Средства за трошкове 

вијенаца, застава, цвијећа за обиљежавање значајних 

датума и организовање парастоса погинулим 

борцима  ВРС у мјесним заједницама од 2.800,00 

КМ, 

- конто 415200 - Средства за организовање 

парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 

дницама од 30.000,00 КМ. 
 

Расподјела средстава извршиће се на сле- 

дећи начин:  

1. за набавку уџбеника за дјецу ратних 

војних инвалида и демобилисаних бораца Војске 

Републике Српске, у 2019. години, у основним и 

средњим школама, у износу до 4.500,00 КМ, екску- 

рзије 1.500,00 КМ, 

2. за трошкове превоза породица погинулих 

бораца и РВИ (програм бањске рехабилитације и 

др.) у износу од 500,00 КМ и 

3. за финансирањеуслуга за организовање 

ручка за чланове породица погинулих и несталих 

бораца, званице и гостекод организовања помена, 

парастоса погинулих бораца Одбрамбено-отаџби- 

нског рата Републике Српске за 2019. годину, до 

2.500 лица, у износу до 30.000,00 КМ, у складу са 

одлуком начелника општине о  начину реализације 

средстава за организовању парастоса погинулим 

борцима ВРС у мјесним заједницама у 2019. години 

на основу приједлога Борачке организације општине 

Прњавор за организовање парастоса погинулим 

борцима ВРС у мјесним заједницама у 2019. години. 

Ред. 

број 
Мјесна заједница Локација-село 

Датум  

реализације 

Вријеме 

реализације 

1. ШИБОВСКА Центар, код Основне школе 24.03.2019. 13:00 

2. ПРЊАВОР Круг полицијске станице 04.04.2019. 10:00 

3. БАБАНОВЦИ Омладински дом 12.05.2019. 12:00 

4. ПРЊАВОР Простор поред бисти народних хероја 12.05.2019. 14:00 

5. 
ДОЊА МРАВИЦА И 

ОКОЛИЦА 
Околица - Омладински дом 19.05.2019. 12:00 

6. ШТРПЦИ Штрпци - Центар 02.06.2019. 14:00 

7. ЦРКВЕНА 
Поред омладинског дома 
Крсна слава села. 

06.06.2019. 12:00 

8. ДРЕНОВА 
Горња Дренова - Омладински дом 
Доња Дренова - Основна школа 

09.06.2019. 16:00 

9. ГОРЊИ  ВИЈАЧАНИ Горњи Вијачани - Центар и крсна слава 16.06.2019. 12:00 

10. ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО Орашје-Центар - Крсна слава села. 16.06.2019. 15:00 

11. ХРВАЋАНИ-ПРОСЈЕК Просјек-поред цркве - Крсна слава села. 23.06.2019. 12:00 

12. ПОПОВИЋИ-КУЛАШИ Кулаши - у близини Основне школе 23.06.2019. 14:00 
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13. КРЕМНА Кремна - поред спомен храма 28.06.2019. 09:00 

14. 
СМРТИЋИ-ДОЊИ 

СМРТИЋИ 
Доњи Смртићи - поред Основне школе 07.07.2019. 12:00 

15. МАЋИНО БРДО Маћино Брдо – пор. Омладинск. дома 07.07.2019. 15:00 

16. ГУСАК-ГАЈЕВИ Гусак-Центар - Крсна слава села. 14.07.2019. 14:00 

17. 
ПОТОЧАНИ, НОВО 

НАСЕЉЕ ПОТОЧАНИ 
Поточани - центар - Ново насеље 14.07.2019. 16:00 

18. ПОТОЧАНИ Поточани - Центар, поред СО пали борци НОР-а 14.07.2019. 17:00 

19. ВЕЛИКА  ИЛОВА Велика Илова - поред Основне школе 21.07.2019. 11:00 

20. 
СМРТИЋИ- 

ГОРЊИ СМРТИЋИ 

Горњи Смртићи - Центар, поред Основне школе  
Крсна слава села. 

21.07.2019. 13:00 

21. ДОЊИ ВИЈАЧАНИ   Доњи Вијачани - центар, на зиду мјесног уреда 21.07.2019. 16:00 

22. ВРШАНИ 
Вршани - Центар, поред Основне школе  
Крсна слава села. 

26.07.2019. 12:00 

23. ДОЊИ  ГАЉИПОВЦИ Доњи Гаљиповци - поред Цркве 28.07.2019. 10:30 

24. ПАЛАЧКОВЦИ Палачковци - центар 28.07.2019. 12:30 

25. 
НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

-ПАРАМИЈЕ 

Парамије - раскрсница Чорле - Царева гора 
(Главендекићи) 

04.08.2019. 11:00 

26. НАСЕОБИНА ЛИШЊА   Насеобина Лишња-поред Основне школе и Цркве 04.08.2019. 12:00 

27. ГОРЊА МРАВИЦА Горња Мравица - поред Мјесног уреда 04.08.2019. 16:00 

28. ХРВАЋАНИ Хрваћани - Центар - Крсна слава 09.08.2019. 11:30 

29. ШАРИНЦИ Шаринци - Центар,поред Омладинског дома 11.08.2019. 14:00 

30. ПРИСОЈЕ Присоје - Центар, поред Основне школе 18.08.2019. 15:00 

31. ЧОРЛЕ Чорле - Центар, поред Омладинског дома 25.08.2019. 13:00 

32. ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА Печенег Илова - поред Основне школе 29.09.2019. 13:00 

33. ПОПОВИЋИ Поповићи - Шпанићи поред цркве. Крсна слава села. 12.10.2019. 10:00 

34. ГРАБИК ИЛОВА Грабик Илова, поред Цркве 14.10.2019. 11:00 

35. 
ОТПОЧИВАЉКА-

МРАЧАЈ 
Отпочиваљка, поред Цркве 14.10.2019. 13:00 

36. КОКОРИ   Кокори - поред Основне школе   Крсна слава села. 19.10.2019. 14:00 

37. ПРЊАВОР Прњавор - код Градског гробља 04.12.2019. 12:00 

Избор извршиоца услуга за пружање услуга 

за чланове породица погинулих и несталих бораца 

код организовања помена, парастоса и обиљежавању 

годишњица откривања спомен обиљежја погинулим 

борцима ВРС у мјесним заједницама, изврши ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ и планом 

организовања парастоса. 

Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демоби- 

лисаних бораца ВРС, који похађају основну и средњу 

школу, ће се извршити у складу са расположивим 

буџетским средствима и након проведене процедуре 

избора корисника. Кориснике ће изабрати Борачка 

организација општине Прњавор и Удружење ратних 

војних инвалида општине Прњавор, из реда најугро- 

женијих, у складу са властитим критеријима. Спе- 

цификацију потребних уџбеника, за изабране кори- 

снике, Борачка организација општине Прњавор и 

Удружење ратних војних инвалида општине Прња- 

вор ће доставити Одјељењу за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту, најкасније до 20.08.2019. године. 

Набавка уџбеника извршиће се провођење поступка 

јавне набавке у складу са Законом о јавним наба- 

вкама БиХ.  

Реализација Програма извршиће се у складу 

са расположивим средствима у буџету Општине за 

ове намјене путем Општинске управе општине 

Прњавор - Одјељења за борачко-инвалидску и циви- 

лну заштиту.  

Прерасподјела средстава како у оквиру пози- 

ције тако и између позиција Програма вршиће се у 

случајевима када се на одређеним позицијама иска- 

же повећана потреба, на терет позиције на којој нису 

утрошена планирана средства, а чиме би се ола- 

кшала реализација програма и његово прила- 

гођавање стварним потребама.  

 

Завршни дио 
 

У Буџету општине Прњавор за 2019. годину, 

планиране су активности наведених програмом од 

100.300,00 КМ што је за 13% више од планираних 

активности програмом за 2018. годину. 

Буџетом општине Прњавор за 2019. годину, 

поред активности наведених програмом, планирана 

су и средства гранта  у области борачко - инвалидске 

заштите у износу од: 

Рекапитулација Ребаланс 2018. г. Буџет 2019. 

Грант борачким организацијама и удружењима 197.198,00 199.000,00 

Реконструкција и одржавање споменика  6.000,00    7.000,00 

Набавка вијенаца, цвијећа, застава и др  3.728,00    2.800,00 

Набавка уџбеника и за остале организоване активности  6.000,00    6.500,00 

Организовање парастоса погинулим борцима ВРС 29.500,00   30.000,00 

Једнократне новчане помоћи појединцима 40.200,00   61.000,00 

Изградња споменика у Кремни средствима МРБИЗ РС 3.000,00   0,00 

Укупно 285.626,00 306.300,00 
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И ове године планирају се стипендије за 

дјецу погинулих и несталих бораца и ратних војних 

инвалида од 1. до 6. категорије инвалидности
2
. 

Значајно је напоменути да је изградњом 

споменика у мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај 

завршен пројекат изградње споменика погинулим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата РС. На 

подручју општине до сада је изграђено 38 споменика 

и спомен-обиљежја посљедњег рата. У одјељењу се 

води евиденција о 165 изграђених споменика погину- 

лим у ослободилачким ратовима, борцима Одбра- 

мбено-отаџбинског рата 38 и 119 споменика борцима 

НОР-а те је сачињена Листа споменика и спомен 

обиљежја од великог значаја за јединицу локалне 

самоуправе, коју је потребно допунити. 

Усвајање и реализација Програма за рјеша- 

вање питања из области борачко-инвалидске заштите 

за 2019. годину, стварају се предуслови за ублажа- 

вање тешког материјалног и социјалног стања 

борачке популације и унапређење система борачко-

инвалидске заштите на подручју општине у сарадњи 

са Владом РС
3
, надлежним министарством и бора- 

чким организацијама и удружењима. 

Овај програм ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-16/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 53. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 7. фебруара 2019. године,  донијела је  

 

ПРОГРАМ 

МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  И СУЗБИЈАЊЕ, 

ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чланом 3. Закона о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 90/17) прописана је обавеза плани- 

                                                 
2
Преко Одјељења за ЛЕР и друштвене дјелатности 

3За финансирање основних права прописаних законом о правима 

бораца из буџета Републике исплаћено је општини Прњавор у 
2018. години 4.85.989,90 КМ за војне инвалиднине, 576.390,45 КМ 

за мјесечни борачки додатак, 60.565,80 КМ за инвалиднине ЦЖР-

а, накнада одликованом борцу за 2017. годинуза породице 
погинулих бораца и  за одликоване борце немамо још података. За 

годишњи борачки додатак борцима 1. и 2. категорије исплаћено је 

211.530,10 КМ. Укупно је исплаћено из буџета Републике Српске 
за 2018. годину 5.342.476,20 КМ без одликовања. 

рања, предузимања и провођења мјера за спречавање 

и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних 

болести јединицама локалне самоуправе и њеним 

органима, здравственим и другим установама, 

предузећима и другим правним и физичким лицима. 

  У спровођењу превентивних мјера за спреча- 

вање и сузбијање заразних болести људи, Скупшти- 

на општине преко својих органа, као и здравствене и 

друге установе, предузећa и друга правна и физичка 

лица, усмјериће активности нарочито на спровођењу 

општих, посебних, ванредних и осталих мјера. 

Стручно спровођење превентивних мјера 

заштите становништва од заразних болести, вршиће 

Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 

Лука и ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор, а контролу 

спровођења превентивних мјера заштите становни- 

штва од заразних болести, вршиће здравствени 

инспектори и инспектори за храну општине Прња- 

вор. 
 

II 

МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 
 

1) Обезбјеђење санитарно техничких услова 

за одржавање личне и опште хигијене и уклањање 

отпадних материја у домаћинству на приватном 

посједу, у објектима у којима се обавља пословна 

дјелатност и у њиховој околини, средствима саобра- 

ћаја и свим мјестима јавног окупљања 

Правна лица и предузетници, привредна 

друштва, установе и власници приватних посједа 

дужни су у својим објектима и њиховој околини 

обезбиједити санитарно-техничке услове за одржа- 

вање личне и опште хигијене, те уклањати отпадне 

материје на начин који не угрожава здравље људи. 
 

2) Обезбјеђење здравствено исправне воде 

намијењене за пиће 

 Извршиоци ове мјере су КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор, Институт за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука и Хигијенско-епидемиолошка 

служба ЈЗУ„Дом здравља“ Прњавор. 

Мјеру треба спроводити континуирано то- 

ком 2019. године, а надзор над спровођењем ове 

мјере вршиће се контролом хигијенске исправности 

воде за пиће према Плану превентивних мјера 

заштите становништва на подручју општине Прња- 

вор за 2019. годину.  

Средства за спровођење контроле воде из 

јавних водних објеката (школски водни објекти, 

бунари и извори) обезбиједиће се из буџета Општи- 

не Прњавор, а средства за анализе воде градског 

водовода обезбијеђује КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

према Уговору сачињеном између КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор и Института за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука. 

 3) Обезбјеђење микробиолошке исправно- 

сти хране и предмета опште употребе као и чистоће 

опреме, уређаја радне одјеће, радних површина и 

руку радника који раде у производњи и промету тих  

производа 
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 Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти 

који се баве производњом и прометом хране и 

предмета опште употребе. 

 Задатак је трајан, а надзор над спровођењем 

ове мјере вршиће се контролом хигијенске испра- 

вности хране и предмета опште употребе у про- 

изводњи и промету. 

 Средства обезбијеђују субјекти који послују 

са храном и предметима опште употребе, а у случају 

појаве тровања вршиће се циљна испитивања. 

За циљна испитивања у случају тровања сре- 

дства се обезбијеђују из буџета Општине Прњавор. 

 

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на јавним површинама, насељеним 

мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, 

објектима за производњу и промет хране и предмета 

опште употребе, те сировина за њихову производњу, 

односно средства намијењена за њихов превоз, 

објектима и просторијама за одлагање отпадних 

материја, објектима здравствених установа, објекти- 

ма и средствима јавног саобраћаја, стамбеним 

објектима и двориштима, мјестима јавног окупљања 

и задржавања људи и осталим објектима привредних 

друштава, других правних и физичких лица. 

 

-Превентивна дезинфекција  

Извршилац превентивне дезинфекције је 

Хигијенско-епидемиолошка служба ЈЗУ „Дом здра- 

вља“ Прњавор, а односи се на дезинфекцију јавних 

водних објеката (школских водних објеката, гра- 

дских бунара и школских просторија). 

-Превентивна дератизација и дезинсекција 

 Извршилац систематске дератизације и дези- 

нсекције је најповољнији извођач у складу са 

Законом о јавним набавкама, а могу је обављати 

здравствене установе и друго правно лице које 

испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме 

и средстава, тј. задовољавају прописане норме у 

складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ број 90/17), и Правилником о начину 

обављања дезинсекције, дезинфекције и дератизације 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/18). 

 

Систематска дератизација и дезинсекција 

обухвата: 

- индивидуална домаћинства, 
- стамбени фонд, 

- предшколске, школске и вјерске установе, 

- јавне зелене површине, 
- обале ријека, 
- канализациону мрежу, 

- привредне субјекте (предузећа, угостите- 

љске, занатске и трговачке радње) 

 Рокови за спровођење дератизације су март/ 

април и септембар/октобар 2019. године. 

Средства за спровођење ове мјере обезбије- 

ђују корисници услуга и јединице локалне самоу- 

праве. 
 

5) Обезбјеђивање резерви лијекова, дезинфе- 

кционих средстава, заштитних и других медици- 

нских средстава и опреме за употребу у случају 

избијања епидемија. 

 

6) Уклањање људских и животињских излу- 

чевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода и 

других отпадних материја на начин и под условима 

који не угрожавају здравље становништва, извори- 

шта воде за пиће и животну средину 

 

Ову мјеру спроводи КП „Парк“ а.д. Прња- 

вор према Плану (које је дужно сачинити Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције, у 

складу са законским одредбама), као и предузећа, 

предузетници и физичка лица која обављањем 

својих дјелатности стварају отпадне воде и остале 

отпадне материје. 

Задатак је трајан.  

Средства обезбијеђују привредна друштва, 

самостални предузетници и физичка лица. 

 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести су:  

 

1) Епидемиолошки надзор те здравствено 

образовање и континуирано информисање запосле- 

них радника, пацијената и становништва о кретању 

заразних болести, карактеристикама појединих боле- 

сти, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој 

ситуацији, 

2) Санитарни надзор над лицима запосле- 

ним на одређеним пословима и посебну едукацију 

тих лица,  

Ради спречавања преношења заразних 

болести под санитарни надзор стављају се лица која 

раде: 

- у производњи, преради и промету храном, 

- на одржавању система за снабдијевање 

становништва водом за пиће, 

- у производњи козметичких средстава,  

- на пословима рада са дјецом предшколског 

узраста у области образовања и васпитања учени- 

чког стандарда 

- у играоницама, 

- на пружању услуге његе и уљепшавања 

лица и тијела, 

- на пословима производње, паковања и 

издавања лијекова и медицинских средстава, 

- здравствени радници, здравствени сарадни- 

ци и други радници који раде у организационој 

јединици здравствене установе или здравственој 

установи која пружа здравствене услуге у одређеним 

областима.  

- лица која обављају практичну наставу на 

горе наведеним пословима. 

Извршиоци ове мјере су Домови здравља и 

Институт за јавно здравство Републике Српске.  

Средства обезбијеђују предузетници и преду- 

зећа за санитарни преглед запослених који се обавља 

сваких 6 мјесеци. 

 Посебна едукација за стицање основних 

знања о хигијени животне и радне средине, хигијени 

животних намирница, хигијени исхране, личној 

хигијени, о заразним и паразитарним болестима и за 
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стицање основних знања из правних прописа који 

регулишу област заштите становништва од заразних 

болести се спроводи над лицима која су стављена 

под здравствени надзор тј. лица која у својим 

пословима и радним задацима долазе у контакт са 

животним намирницама и предметима опште употре- 

бе или која пружају хигијенске услуге другим 

лицима. 

Извршиоци ове мјере су Домови здравља и 

Институт за јавно здравство Републике Српске.  

Средства за спровођење ове мјере обезби- 

јеђује послодавац, а едукација запослених је обаве- 

зна сваке 4 године. 
 

3) Епидемиолошко истраживање на терену 

ради раног откривања извора и путева преношења 

заразних болести, откривање лица која су била 

изложена примарном извору заразе и у контакту са 

обољелим лицима као и здравствени надзор над тим 

лицима, 

4) Лабораторијско испитивање и брзу дија- 

гностику заразног обољења, те верификацију узро- 

чника заразне болести у референтном центру за 

микробиолошка лабораторијска испитивања узро- 

чника заразне болести, 

5) Мјере карантина и стављање у карантин 

лица које је било у контакту са лицем обољелим од 

посебно опасне заразне болести, у складу са препо- 

рукама Института, 

6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај 

лица у изолацији и њихово лијечење у здравственој 

установи као и превоз санитетским возилом тих 

лица, 

7) Евиденцију, пријављивање, обавјешта- 

вање и достављање извјештаја Институту о заразним 

болестима, 

8) Имунизацију и хемопрофилаксу против 

заразних болести, 

9) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и 

другог хуманог материјала код добровољних дава- 

лаца крви, 

10) Спровођење организационих, техничких, 

дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других 

мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних 

инфекција у здравственим установама, 

11) Адекватно управљање медицинским отпа- 

дом, 

12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације у току и након завршетка заразне 

болести, 

13) Здравствени надзор над лицима која носе 

узрочнике одређених заразних болести и над пу- 

тницима у међународном саобраћају који долазе из 

подручја зараженог или угроженог посебно опасном 

заразном болешћу, колером или маларијом,  

14) Безбиједан транспорт инфективног био- 

лошког материјала.  
 

Све напријед наведене мјере спроводе здра- 

вствене установе. 
 

3) Ванредне мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести  

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 

долази до угрожавања безбједности и здравља људи, 

постојањем непосредне опасности за масовно 

преношење заразне болести. 

 

Ванредне мјере обухватају: 

1) ограничење кретања у зараженом и угро- 

женом подручју, и стављање под здравствени надзор 

лица које је било у контакту са зараженим лицем, 

2) ограничење или забрана промета поје- 

дине или свих врста робе и средстава на одређеном 

подручју, 

3) престанак рада васпитно-образовних уста- 

нова и забрану окупљања на јавним мјестима,  

4) увођење обавезног ангажовања запосле- 

них у здравственим установама и других грађана на 

отклањању посљедица настале ситуације, 

5) ванредну вакцинацију, односно хемопро- 

филаксу,  

6) изолацију обољелих у кућним условима 

или другом адаптираном објекту када због масовног 

оболијевања није могућа изолација у здравственој 

установи,  

7) уступање и адаптација других објеката и 

ангажовање потребних средстава и опреме за 

потребе здравствене службе, 

8) успостављање карантина и стављање у 

карантин лица које је било у контакту са лицем 

обољелим од посебно опасне заразне болести, те у 

складу са препорукама и друге мјере које природа 

болести налаже, односно мјере које предложи 

Свјетска здравствена организација, 

9) информисање јавности о актуелној епи- 

демиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, мје- 

рама које се предузимају и које треба да предузму 

грађани. 

 
У циљу спровођења заштите становништва 

од заразне болести Министарство за заштиту здра- 

вља и социјалну заштиту, на приједлог Института 

доноси годишњи Програм мјера за спречавање и 

сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних 

болести за подручје Републике.  

Скупштине јединице локалне самоуправе 

доносе властите Програме за своје подручје, којим 

се обезбијеђују средства и извршиоци, рокови извр- 

шења и врше надзор над спровођењем мјера. 

Трошкови спровођења мјера у случају 

проглашења епидемије за подручје јединице локалне 

самоуправе финансирају се из буџета јединица 

локалне самоуправе.  

 
4) Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних         

    болести  

 
1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умр- 

лих лица мора се вршити на начин који онемогућава 

ширење заразне болести.  

2) Превоз умрлих лица врше правна лица 

или предузетници регистровани за обављање те дје- 

латности намјенским возилом.  
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3) Превоз умрлих у међународном саобра- 

ћају може се вршити и средствима јавног превоза, у 

складу са међународним прописима. 

 4) У случају смрти посебно опасне заразне 

болести, опремање умрлог лица обавља се у здра- 

вственој установи у којој је лице умрло. 

Ексхумација се врши уз рјешење-сагласност 

здравственог инспектора, а трошкове сноси подно- 

силац захтјева за ексхумацију.  

Сахрањивање умрлих лица се може вршити 

само на мјестима одређеним за сахрањивање.  

 

III 

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 

 

 Ради ефикасније стручне примјене пропи- 

саних и других мјера превентивне здравствене зашти- 

те становништва од заразних болести, здравствене 

службе морају: 

- Бити оспособљене за рано отклањање 

извора заразе и путева преношења заразе, 

- Лабараторијско испитивање узрочника 

заразних болести, односно епидемија заразних бо- 

лести, 

- Обезбиједити довољне резерве вакцина за 

болести које подлијежу обавезној имунизацији.  

О спровођењу овог Програма стараће се 

здравствена инспекција и инспекција за храну уз 

овлашћење Инспектората. 

Према овом Програму сачиниће се План 

превентивне заштите становништва од заразних 

болести на подручју општине Прњавор за 2019. 

годину. 
 

IV 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Овај Програм ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-19/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

12 
 

 

На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16), члана 89. став 8. 

Закона о шумама (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 75/08 и 60/13), члана  37. став 2. тачка 

5. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17, 23/17 и 32/17) и Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2019. годину (“Службени 

гласник општине Прњавор”, број 24/18), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној дана 7. 

фебруара 2019. године, доноси  
 

ПЛАН 

утрошка новчаних средстава која потичу од прихода  

од посебних намјена за шуме за 2019. годину 

 
1. УВОД 

 

Шуме и шумско земљиште су природна 

добра од општег интереса и уживају посебну бригу и 

заштиту Републике Српске. Шума је сложена 

заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског 

дрвећа и шумског земљишта које утиче једно на 

друго, као и на средину у којој се налазе. 

  Шумама и шумским земљиштем газдује се у 

складу са критеријумима и принципима одрживог 

газдовања. 

Критеријуми за одрживо газдовање шумом 

су: одржавање и побољшање шумских екосистема и 

њихов допринос глобалном циклусу угљеника, 

одржавање здравља и виталности шумског еко- 

система, одржавање и подстицање производних 

функција шуме, одржавање, чување и побољшање 

биолошке разноврсности у шумском екосистему, 

одржавање и побољшање заштитних функција у 

управљању шумом (посебно земљишта и вода) и 

одржавању других социјално-економских функција 

и услова. 

 

2. СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 

 

Средства посебних намјена за шуме обезбје- 

ђују се из: 

а) надокнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта у својини Републике, 

б) надокнаде за обављање послова од 

општег интереса у шумама у приватној својини, 

в) надокнаде за унапређивање општекори- 

сних функција шума, 

г) надокнаде за закуп шумског земљишта у 

својини Републике и надокнаде за изузимање земљи- 

шта из шумске производње, 

д) средстава остварених одузимањем и про- 

дајом незаконито стечене користи из шуме и 

предмета којима је незаконита радња учињена, 

ђ) наплаћених средстава за искрчену шуму у 

поступку промјене намјене шума и шумског земљи- 

шта, 

е) буџета Републике Српске и осталих изво- 

ра у складу са законом. 

 

3. УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕ- 

НА ЗА ШУМЕ 

 

Чланом 89. став 6. Закона о шумама (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 

60/13) прописано је да је корисник шума и шумског 

земљишта у својини Републике дужан да плаћа 

надокнаду за развој неразвијених дијелова општине 

са које потичу продати сортименти у износу од 10% 

финансијских средстава остварених продајом 

шумских дрвних сортимената утврђених по 

цјеновнику, по цијенама франко камионски пут.  

Чланом 89. став 8. Закона о шумама 

(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08 

и 60/13) прописано је да се надокнада из става 6. 

овог члана уплаћује на рачун јавних прихода 
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општине или града, а користи се за изградњу, 

реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 

других објеката на руралним подручјима јединице 

локалне самоуправе са које потичу продати сорти- 

менти, а на основу годишњег плана о утрошку 

намјенских средстава који доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, уз сагласност Мини- 

старства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Чланом 89. став 9. Закона о шумама (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 

60/13) прописано је да надокнаду из става 6. 

корисник шума и шумског земљишта у својини 

Републике плаћа квартално до 5. у мјесецу за пре- 

тходни квартал. Корисник шума и шумског земљи- 

шта у својини Републике није дужан уплатити ова 

средства уколико јединица локалне самоуправе није 

усвојила годишњи план о утрошку намјенских 

средстава. 

 

4.   ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ПРИКУ  ПЉЕ- 

НИХОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

У складу са чланом 89. став 6. Закона о 

шумама (,,Службени гласник Републике Српске”, 

број: 75/08 и 60/13), планирано је да се новчана 

средства утроше са двије буџетске позиције-конта 

којим располаже Одјељење за пољопривреду водо- 

привреду и шумарство (00750250) и то:  

- Текуће одржавање путева на руралним 

подручјима општине са којих потичу дрвни сорти- 

менти у износу од 50.000,00 КМ,  

- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и 

других објеката на руралним подручјима општине са 

којих потичу дрвни сортименти у износу од 

170.000,00 КМ, што укупно чини новчани износ од 

220.000,00 КМ. 

 

Наведена новчана средства намјенски ће се 

утрошити за финансирање сљедећих активности, 

односно: 

а) За набавку, превоз и уградњу 3.000 m
3
 

посипног материјала у новчаном износу од  50.000,00 

КМ за путеве на подручју насељених мјеста: Горњи 

Смртићи, Срповци, Мрачај, Чорле, Дренова, Горњи 

Вијачани, Поповићи и Кулаши.  

  б) Асфалтирање локалног пута I реда I-10 

(пут од регионалног пута Р 476 у Дренови-Вуковићи-

Сабањска ријека-Јотића Луке-мост у Горњим Вијача- 

нима на граници са општином Челинац). 

  в) Асфалтирање локалног пута II реда II-4 

(пут од Магистралног пута М 16.1 у Насеобини 

Лишња-Мујинци гробље-Срповци), 

  г) Асфалтирање локалног пута III реда у МЗ 

Смртићи (пут Сријеђани), што за асфалтирање и 

изградњу наведених путева укупно чини новчани 

износ од 170.000,00 КМ 

 

     Скупштина општине овлашћује Начелника 

Општине да може изабрати приоритете приликом 

извођења инвестиција у горе наведеном плану. 

 Новчани износ средстава која ће се реализо 

вати у складу са наведеним планом зависи и од 

динамике уплате и укупно уплаћених новчаних 

средстава која ће се дозначити од стране ЈПШ 

,,Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, Шумско 

газдинство ,,Градишка” Градишка.  

 Обзиром на чињеницу да ће се новчана 

средства која ће се прикупути од посебних намјена 

за шуме у току 2019. године, налазити на Рачуну 

јавних прихода општине Прњавор број: 555-007-

00215707-29, отворен код Нове банке а.д. Бијељина 

на који се уплаћују сви остали јавни приходи, 

наведена новчана средства ће се реализовати у 

сарадњи са Одјељењем за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције, како би се избјегло дуплирање 

поступка јавних набавки у истом предмету.   

 

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА  

 

Приходи прикупљени на основу посебних 

намјена за шуме користиће се за финансирање 

активности које су предвиђене Законом о шумама и 

тачком 4. Плана утрошка новчаних средстава која 

потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 

2019. годину.  

Надзор и координацију над спровођењем 

овог плана и намјенским трошењем средстава од 

посебних намјена за шуме вршиће Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 

блике Српске, Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције и Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство. 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине Пр- 

њавор”. 

 

Број: 01-022-20/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („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 нацрта Одлукe о утврђивању 

Регулационог плана „Центар“ (измјена V), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 23. сједници одржанoj 

дана 7. фебруара 2019. године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Нацрт Одлуке о утврђивању Регулационог 

плана „Центар“ (измјена V), суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 

нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-6/19                                 Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 приједлога Одлукe о кућном реду у 

стамбеним зградама, Скупштина општине Прњавор, 

на 23. сједници одржанoj дана 7. фебруара 2019. 

године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине  Прњавор тражи од 

надлежних одјељења Општинске управе да у року од 

30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке, 

припреме и ускладе одлуке које се тичу радног 

времена угоститељских објеката са Одлуком о 

кућном реду. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-10.1/19                              Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 нацрта Одлукe о проширеним правима 

социјалне заштите у општини Прњавор за 2019.  го- 

дину, Скупштина општине Прњавор, на 23. сједници 

одржанoj дана 7. фебруара 2019. године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Нацрт Одлуке о проширеним правима 

социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. 

годину, суштински, формално и правно технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-12/19                                Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 Извјештаја о извршењу Програма развоја 

спорта на подручју општине Прњавор за 2018. 

годину, Скупштина општине Прњавор, на 23. 

сједници одржанoj дана 7. фебруара 2019. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на 

подручју општине Прњавор за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-13/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 Извјештаја о извршењу Програма 

развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2018. годину, на 23. сједници одржанoj дана 7. 

фебруара 2019. године, донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 

спортских клубова који користе средства из Буџета 

општине да у року од 30 дана, од ступања на снагу 

овог закључка, Скупштини општине поднесу извје- 

штај о финансијском пословању за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-13.1/19                            Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 Извјештаја о реализацији Про- 

грама за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. 

годину, Скупштина општине Прњавор, на 23. сје- 

дници одржанoj дана 7. фебруара 2019. године, до- 

нијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Програма за рјешавање 

питања из области борачко-инвалидске заштите у 

општини Прњавор за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-15/19                              Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 



20                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 2                           8.2.2019. 
 

19 
 

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 Извјештаја о раду Скупштине општине, 

сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе 

Скупштине општине, за 2018. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 23. сједници одржанoj дана 7. 

фебруара 2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

   

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о раду Скупштине општине, сталних 

радних тијела Скупштине и Стручне службе 

Скупштине општине, за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-17/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 Извјештаја о реализацији Програма 

мјера превентивне здравствене заштите стано- 

вништва од заразних болести на подручју општине 

Прњавор за 2018. годину, Скупштина општине 

Прњавор, на 23. сједници одржанoj дана 7. фебруара 

2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о реализацији Програма мјера превентивне 

здравствене заштите становништва од заразних 

болести на подручју општине Прњавор за 2018. 

годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-18/19                                Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   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 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 области осно- 

вног образовања и васпитања, средњег образовања, 

предшколским установама и установама за културу 

на подручју општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор, на 23. сједници одржанoj дана 7. фебруара 

2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о стању у области основног образо- 

вања и васпитања, средњег образовања, предшко- 

лским установама и установама за културу на подру- 

чју општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-21/19                               Предсједник 

Датум: 07. фебруара 2019. год.   Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу чана 59. став 1. алинеја 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

општине Прњавор  („Службени гласник општине 

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

Прњавор д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о  расподјели средстава за обиљежавање значајних 

датума у мјесним заједницама у 2019. години 

 

Члан 1. 

 Oдлуком o расподјели средстава за обиље- 

жавање значајних датума у мјесним заједницама у 

2019. години (у даљем тексту: Одлука), утврђује се 

начин расподјеле средстава за обиљежавање знача- 

јних датума у мјесним заједницама општине Прња- 

вор, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за 

општу управу, са позиције 412900 – Трошкови оби- 

љежавања значаних датума у мјесним заједницама, у 

укупном износу од  5.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

  Средства са позиције из члана 1. Одлуке 

одобриће се за обиљежавање значајних датума у 

мјесним заједницама општине Прњавор, који су 

утврђени на основу приједлога Савјета мјесних заје- 

дница, и то: 

- Мјесној заједници Прњавор - средства у изно- 

су од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Лишња - средства у изно- 

су од 500,00 КМ,  

- Мјесној заједници Гаљиповци - средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај - 

средства у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Грабик Илова - средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Велика Илова - средства у 

износу од 500,00 КМ, 
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- Мјесној заједници Хрваћани - средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Црквена - средства у 

износу од 500,00 КМ. 
 

Члан 3. 

 Преостали износ од 1.000,00 КМ, као и 

средства која не буду утрошена ако мјесне заједнице 

не поднесу захтјев за одобравање средстава из члана 

2. ове Одлуке, одобриће се у износу до 500,00 КМ, 

према указаној потреби и захтјевима Савјета мјесних 

заједница, односно сматраће се као средства резерве 

за финансирање непланираних активности. 
 

Члан 4. 

 Захтјев за одобравање средстава, са одлуком 

Савјета мјесне заједнице и предрачуном трошкова 

добављача роба и услуга, подноси се Одјељењу за 

општу управу.   

  Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за општу управу.  

  Закључак са приложеном документацијом 

доставља се Одјељењу за финансије. 
 

Члан 5. 

 За реализацију ове Одлуке задужују се 

Одјељење за општу управу и Одјељење за финансије. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-4/19                                Начелник     

Датум: 25. јануар 2019. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, бр. 97/16), члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

начелник општине Прњавор  доноси  

 

О Д Л У К У  

о условима и начину расподјеле средстава са 

буџетске позиције  -  Помоћ удружењима 

националних мањина у 2019. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин 

расподјеле новчаних средстава планираних Буџетом 

општине Прњавор за 2019. годину са позиције 

415200 – Помоћ удружењима националних мањина, 

у оквиру Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

 Средства планирана  на позицији 415200 -  

Помоћ удружењима националних мањина за 2019. 

годину износе 20.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Право на додјелу средстава из члана 2. 

Одлуке имају удружења националних мањина која 

испуњавају сљедеће услове: 

- да су регистрована код надлежног суда, 

- да им је сједиште на подручју општине 

Прњавор, 

- да своје активности спроводе на терито- 

рији општине Прњавор, изузев пројеката који се 

реализују са сународницима из матичних држава у 

смислу остваривања регионалне сарадње. 

 

Члан 4. 

Основни критеријуми за додјелу средстава 

су сљедећи: 

- квалитет програмских активности удруже- 

ња и резултати који се очекују, 

- значај који активности имају за припа- 

днике националних мањина у погледу очувања 

њиховог идентитета, 

- да активности доприносе промовисању и 

афирмацији општине Прњавор у очувању обичаја, 

традиције и културе националних мањина, 

- број корисника који су обухваћени акти- 

вностима и 

- да активности доприносе развијању сара- 

дње и партнерства између удружења националних 

мањина. 

 

Члан 5. 

(1) Одобравање средстава из члана 2. Одлу- 

ке врши се на основу поднесених захтјева, а додјела 

у складу са кварталним нивоом извршења буџета. 

(2) Планирана средства у износу од 

20.000,00 КМ расподјељују се за финансирање 

манифестација и осталих активности удружења 

националних мањина на начин који је дефинисан 

међусобним договором представника удружења 

националних мањина документованим записником 

број 03-сл/19 од 29.01.2019.године, како слиједи: 
Ред.

бр. 

 

Назив удружења 
 Износ средстава  

    по удружењу 

1. УКПД “Тарас Шевченко“ 4.000,00 КМ 
2. Удружење Украјинаца „Златни Клас“ 4.000,00 КМ 

3. „Удружење Италијана Штивор, клуб 
Трентини“ 

3.000,00 КМ 

4.  Удружење Чеха „Чешка беседа“ 3.000,00 КМ 

5. 
Удружење Пољака и пријатеља 
„Болеславиец“ 

3.000,00 КМ 

6. „Удружење Рома општине Прњавор“ 1.000,00 КМ 

7. 
Удружење Рома „Ромска дјевојка-
Романи ћеј“   

1.000,00 КМ 

8. Удружење Црногораца „Ловћен“ 1.000,00 КМ 
УКУПНО: 20.000,00 КМ 

 

Члан 6. 

 Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 
 

Члан 7. 

 Удружења националних мањина којима се 

дозначе средства дужна су иста намјенски користити  

и оправдати рачунима. 
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Члан 8. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

Члан 9.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о условима и начину расподјеле 

средстава са буџетске позиције - Помоћ удружењима 

националних мањина у 2018. години („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/18). 

 

Члан 10.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-5/19                                  Начелник     

Датум: 31. јануар 2019. године      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 98. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

12/18), начелник општине доноси сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника 

у Општинској управи општине Прњавор (у даљњем 

тексту: Комисија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 

2) Ивана Декет, службеник, члан, 

3) Бесима Мујанић, службеник, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

пријем приправника у Општинској управи општине 

Прњавор, што укључује контролу испуњавања усло- 

ва, обављање улазног интервјуa са кандидатима и 

сачињавање листе за избор кандидата по редосли- 

једу кандидата, на начин одређен Законом о службе- 

ницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и Правилником о поступку запо- 

шљавања приправника у Општинску управу општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 

број 17/17). Конкурсна комисија ће доставити наче- 

лнику општине листу за избор кандидата са запи- 

сницима о предузетим радњама у току изборног 

поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-123-5-1/18                             Начелник     

Датум: 03. јануар 2019. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општи- не Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Иницијативног одбора  за оснивање 

Завичајне збирке музеја у Прњавору 

 

I 

Именује се Иницијативни одбор за оснивање 

Завичајне збирке музеја у Прњавору у саставу: 

1. Проф. др Милош Мишковић, географ, 

2. Проф. др Војислав Јелић, професор античке 

књижевности, 

3. Доц. др Славољуб Лукић, теолог, 

4. Мр Угљеша Поповић, историчар 

умјетности, 

5. Милан Војводић, дипломирани демограф, 

6. Дарио Топић, професор историје, 

7. Срђан Прерадовић, професор историје. 

 

II 

Задатак Иницијативног одбора за оснивање 

Завичајне збирке музеја у Прњавору је да предузме 

све потребне активности у циљу оснивања Завичајне 

збирке музеја у Прњавору. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
  

IV 

       Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-21/19                             Начелник     

Датум: 25. јануар 2019. године     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), члана 5. Одлуке о 

платама функционера у општини Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 13/14) и 

члана 5. став 2. Одлуке о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 13/14 и 31/16), начелник општине доноси 

сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 Утврђује се просјечна плата запослених у 

Општинској управи општине Прњавор за период ја- 

нуар - децембар 2018. године у износу од 794,40 КМ. 
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II 

 Утврђена просјечна плата запослених у 

Општинској управи општине Прњавор за период 

јануар – децембар 2018. године је основ за обрачун 

плата функционера и накнада одборника скупштине 

општине у 2019. години. 

 

III 

Просјечна плата обухвата нето плате слу- 

жбеника и намјештеника, а обрачун по којем је 

утврђена саставни је дио овог закључка. 

 

IV 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а примјењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

V  

 Овај закључак објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-11/19                              Начелник     

Датум: 21. јануар 2019. године    Дарко Томаш, с.р. 
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-8/16 од 04.04.2016. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-86 

упис оснивања Заједница за управљање зградом уз 

Магистрални пут („Градипова зграда“) у Прњавору-

Ламела „Б“. са сљедећим подацима: 

Промјену лица овклашћеног за заступање: овлашће- 

но лице за заступање Заједнице за управљање згра- 

дом уз Магистрални пут („Градипова зграда“) у 

Прњавору - Ламела „Б“ је Драгана Илишковић, пре- 

дсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање 

Заједнице, Моравац Драгане, предсједниак Управног 

одбора Заједнице. 
 

Број: 06-372-8/16                Службено лице органа 
Датум: 04. фебруар 2019. год. Далибор Прерадовић, с.р. 
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