
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светог Саве бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

21. мај 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 9              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 
 

202 
 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2), 

тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени  

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

члана  161. став (1) и члана 201. став (1) Пословника 

о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

32/17), а у вези са чланом 14. став (1) Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 2/15 и 

79/15), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 20. маја 2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за утврђивање општег интереса  

за експропријацију земљишта у сврху изградње пута 
 

Члан 1. 

           Скупштина општине Прњавор даје сагласност 

да се поднесе приједлог за утврђивање општег 

интереса за експропријацију земљишта у Доњим 

Вијачанима у сврху изградње пута. 
 

Члан 2. 

             (1) За изградњу пута у Доњим Вијачанима 

потребно је извршити експропријацију земљишта 

означеног као: 

- к.ч. број: 1186/9, „Брдо“, њива 6. класе у 

површини од 165 m
2
, уписана у ПЛ. број 1091 к.о. 

Доњи Вијачани на име посједника Малић Жарка, 

сина Алексе из Бања Луке са 1/2 дијела и Малић 

Рајка, сина Алексе из  Бања Луке са 1/2 дијела, а која 

по старом премјеру одговара земљишту означеном 

као к.ч. број: 288/11, „Брдо“ њива у површини од 165 

m
2
 уписана у зк.ул. број 155 к.о. Вијачани као 

сувласништво Малић Рајка, сина Алексе из  Доњих 

Вијачана са 1/2 дијела и Малић Жарка, сина Алексе 

из Доњих Вијачана са 1/2 дијела и 

- к.ч. број: 1186/4, „Брдо“, њива 6. класе у 

површини од 366 m2
, уписана у ПЛ. број 188 к.о.  

Доњи Вијачани на име посједника Малић Милутина, 

сина Алексе из Доњих Вијачана са 1/1 дијела, а која 

по старом премјеру одговарају земљишту означеном 

као к. ч. број: 288/5, „Брдо“ њива  у површини од 366 

m
2
 уписана у зк.ул. број 154 к.о. Вијачани као 

сувласништво Малић Милутина, сина Алексе из 

Доњих Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Госпане, 

кћери Алексе из Доњих Вијачана са 1/72 дијела, 

Малић Рајка, сина Алексе из  Доњих Вијачана са 

353/1080 дијела, Малић Жарка, сина Алексе из 

Доњих Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Ненада, 

сина Рајка из Бања Луке са 1/360 дијела, Њежић, рођ. 

Прерадовић Милене кћери Бранка из Доњих 

Вијачана са 1/1080 дијела, Самац, рођ. Њежић Зорке 

кћери Драгомира из Прњавора са 1/1080 дијела и 

Митровић, рођ. Њежић Драгице кћери Драгомира из 

Београда са 1/1080 дијела. 

 (2) Корисник експропријације је општина 

Прњавор. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-67/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 и 36/19), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), члана 161. став 1. 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 25. 

сједници одржаној 20. маја 2019. године, донијела је 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                         21.5.2019. 
 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Јавној здравственој установи 

Дом здравља Прњавор за цијепање парцеле означене 

као к.ч. број 285/7 (стари број 19/221) к.о. Прњавор и 

продају отцијепљеног дијела парцеле укупне 

површине од 45 м
2 

 

Члан 1. 

               Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност Јавној здравственој установи Дом здравља 

Прњавор за цијепање парцеле означене као к.ч. број 

285/7 у површини од 1953 м
2
 уписане у ПЛ број 245 

к.о. Прњавор (стари број 19/221 уписана у зк.ул. број 

1431 исте к.о.), као власништво и посјед ЈЗУ Дом 

здравља Прњавор и продају отцијепљеног дијела 

парцеле к.ч. број 285/7 (стари број 19/221) укупне 

површине од 45 м
2
, у складу са важећим законским 

прописима. 
 

Члан 2. 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-68/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 25. сједници 

одржаној дана 20. маја 2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана пословнe-туристичкe зонe „Вијака“ у 

Прњавору (измјена II) по скраћеном поступку 
 

Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене дијела Регу- 

лационог плана пословнe-туристичкe зонe „Вијака“ у 

Прњавору (измјена II) по скраћеном поступку (у 

даљем тексту: План).   

(2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је цца 22,5 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), Правилником о изради и доношењу 

докумената просторног уређења по скраћеном пост- 

упку („Службени гласник Републике Српске“, број 

69/13) и Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења („Слу-  

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

 

Члан 2. 
(1) Обухват Плана чине парцеле означене 

као к.ч. број 269/5, 269/14, 269/11, 269/3, 269/4, 

269/6, 287/3, 288/3, 289/3, 290/3, 292/1, 289/1, 290/1, 

291, 871/18, 394/2, 871/1, 394/1, 395, 396/1, 396/6, 

396/4, 397/1, 397/2, 871/14, 398/6, 398/7, 398/1, 398/2, 

393/1, 295/1, 293, 294/1, 298/1, 303/8, 268/1, 268/9, 

268/10, 269/15, 269/16, 861/19, дио парцеле к.ч. број 

861/5 к.о. Вучијак и парцеле означене као к.ч. број 

839/13, 941/18, 841/3, 842/2, 941/1, 941/14 к.о. 

Околица. 

(2) Циљ израде Плана је формирање 

заштитне зоне у пословно-туристичкој зони која би 

служила у сврху заштите од поплаве, дијела 

пословне зоне која се пружа низ магистрални пут М-

16.1 према општини Дервента. 

 

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 међу- 

собна права и обавезе носиоца припреме и носиоца 

израде плана. 

  (2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 15 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана и носиоца израде Плана.  

    (3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће носи- 

лац припреме и начелник општине.     

      

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбиједиће се из 

буџета Општине Прњавор. 

 

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине  Пр- 

њавор“ и „Службеном  гласнику Републике Српске“. 

 

Број: 01-022-69/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 48. став (2) и члана 50. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

12/18), члана 161. став (1) и члана 190. став (1) По- 

словника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 25. 

сједници одржаној 20. маја 2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ (измјена V) 

 

Члан 1. 

(1) Усваја сe измјенa дијела Регулационог 

плана „Центар“ (измјена V) - (у даљем тексту План).                                

(2) План је израђен од стране „Планинг“ 

д.о.о. Прњавор – (у даљем тексту носилац израде),  у 

априлу 2019. године, и чини  прилог и саставни дио 

ове одлуке.  

 

Члан 2. 

(1) План садржи текстуални и графички дио. 

(2) ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА: 

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

А. НАМЈЕНА ПОВРШИНА 

Б. ПОДЈЕЛА ПРОСТОРНА НА ЗОНЕ, ЦЈЕ- 

ЛИНЕ И ПОТЦЈЕЛИНЕ 

1. Просторна цјелина 

2. Физичке структуре 

В. ИЗБОР ВРСТА, ОДНОСНО ТИПОВА 

РЕГУЛАЦИОНИХ И НИВЕЛАЦИОНИХ РЈЕШЕЊА 

Г. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИ- 

НИЈА 

Д. ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗМЈЕНУ, ОДНОСНО 

ПОБОЉШАЊЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИЛИ ПРЕПА- 

РЦЕЛАЦИЈЕ ПРЕМА ВЛАСНИШТВУ НАД ЗЕ- 

МЉИШТЕМ 

Ђ. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПАРА- 

МЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

1. Биланси коришћења површина 

2. Оцјена стања простора 

Е. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИЈЕЛА НАСЛИЈЕЂЕ- 

НИХ ФОНДОВА ЗА ЗАМЈЕНУ, ДОГРАДЊУ, НА- 

ДОГРАДЊУ И ДРУГО СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

Ж. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ И ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОСТОРА 

1. Саобраћај 

2. Становништво и становање 

3. Пословне и привредне дјелатности 

4. Животна средина 

З. УСЛОВИ ЗА ОПРЕМАЊЕ СВИМ ВР- 

СТАМА ТЕХНИЧКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ 

1. Саобраћај 

2. Водовод и канализација 

3. Енергетска и телекомуникациона 

инфраструктура 

4. Топлификација 

И. ФОРМИРАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕ- 

ХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ 

ИЛИ НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕМА ТИПО-

ВИМА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И ПАРА-  

МЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

1. Основна концепција изградње и уређења 

простора 

2. Пројекција изградње и уређења простора 

2.1. Стамбене зграде 

2.2.  Пословне и стамбено-пословне зграде 

2.3. Јавне службе и друге друштвене дјела- 

тности и дјелатности у приватном сектору     

3.  План инфраструктуре  

3.1. План саобраћаја  

3.2. Водовод и канализација 

3.3. Електрика и ТТ везе  

3.4. Топлификација 

Ј. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ, ОЧУВАЊЕ, УРЕ- 

ЂЕЊЕ И АКТИВИРАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

1. Систем зелених површина 

1.1. Зелене површине јавног коришћења 

1.2. Зелене површине приватних дворишта  

К. ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

1. Инжињерскогеолошки услови 

2. Сеизмолошке  карактеристике  

3. Геотехнички  услови 

Л. УСЛОВИ ЗА ОЧУВАЊЕ, ЗАШТИТУ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ НАСЛЕЂА КУЛТУРЕ, ПРИРОДЕ 

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Заштита објеката културно-историјског и 

природног насљеђа 

2. Заштита животне средине 

2.1. Земљиште 

2.2. Аерозагађења 

2.3. Отпад 

2.4. Бука 

2.5. Заштита ваздуха 

2.6. Заштита вода 

2.7. Управљање чврстим отпадом 

Љ. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ДОБАРА 

ЗА СЛУЧАЈ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, РА- 

ТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИ- 

ДЕНАТА 

М. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Н. УСЛОВИ ЗА УКЉАЊАЊЕ БАРИЈЕРА 

ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕ- 

СНИМ СПОСОБНОСТИМА 

О. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 

(3) ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА: 

А) КАРТЕ СТАЊА 

1. АЖУРАН ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ   1: 500 

2. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИ- 

ШТЕМ                                                      1: 500 

3. ПОДЈЕЛА ОБУХВАТА ПЛАНА      1: 500 

4. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГА- 

НИЗАЦИЈА                                                     1: 500 

5. БОНИТЕТ ОБЈЕКАТА           1: 500 

6. ГЕОЛОШКА КАРТА    

6а. ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА 

6б. СЕИЗМОЛОШКА КАРТА 

6ц. КАРТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

6д. КАРТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊИХО-  

      ВА ЗАШТИТА 

Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

7. ГРАНИЦЕ ПЛАНА ОДРЕЂЕНЕ ПОСТО- 

ЈЕЋИМ КАТ. ЧЕСТИЦАМА                               1: 500

 8. КАРТА РУШЕЊА            1: 500 
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9. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛА- 

ЦИЈЕ                                          1: 500 

10. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТО-      

РА                             1: 500 

11. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПО- 

ВРШИНА                            1: 500 

12. ПЛАН САОБРАЋАЈА           1: 500 

13. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ                            1: 500 

14. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИ- 

КАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                        1: 500 

15. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВР- 

ШИНА                                          1: 500 

16. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛА- 

ЦИОНИХ ЛИНИЈА                        1: 500 

 
Члан 3. 

 План се као јавни документ излаже у гра- 

фичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид 

код општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења. 

 
Члан 4. 

 О провођењу ове одлуке стараће се орган из 

члана 3. ове одлуке. 
 

Члан 5. 

             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи ранији донесени спроведбени документ про- 

сторног уређења у дијелу у којем није у сагласности 

са овим Планом. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у ''Службеном гласнику општине Пр- 

њавор''. 
 

Број: 01-022-70/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 и 36/19), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 

број 15/17 и 12/18) и чланова 161. став (1) и 190. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 25. 

сједници одржаној дана 20. маја 2019. године, доноси  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција општине 

Прњавор за период 2019-2021. године 
 

Члан 1. 

  Скупштина општине Прњавор усваја План              

капиталних инвестиција општине Прњавор за пери-  
 

од 2019-2021. године. 
 

          Члан 2. 

  Саставни дио одлуке је План капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. 

године (у даљем тексту: ПКИ). 
 

Члан 3. 

(1) Одјељење за стамбено-комуналне посло- 

ве и инвестиције Општинске управе, општине 

Прњавор, задужено је за реализацију ПКИ. 

(2) За праћење провођења ПКИ и припрему 

извјештаја о његовој реализацији задужено је Одје- 

љење за локани економски развој и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Прњавор, 

као организациона јединица задужена за праћење 

имплементације Стратегије развоја Општине Прња- 

вор и других стратешких докумената, а у сарадњи са 

свим организационим јединицама Општинске упра- 

ве, општинским институцијама, установама и при- 

вредним друштвима. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-72/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 
 

План капиталних инвестиција општине 

Прњавор за период 2019-2021. године 
 

1. УВОД 
 

Претпоставка одрживом приступу плани- 

рања буџета, те адекватној пројекцији будућих 

потреба на нивоу локалних заједница, јесте предви- 

ђање трошкова капиталних улагања у оквиру Плана 

капиталних инвестиција општине Прњавор за пери- 

од 2019 – 2021. године (у даљем тексту: ПКИ). Ови 

планови омогућавају координацију између годи- 

шњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову 

евалуацију и одређивање приоритета. ПКИ је план 

који обухвата капиталне инвестиције за вишегоди- 

шњи период, најчешће од четири до шест година, 

иако може бити дефинисан и за краћи и дужи период 

од наведеног. Капиталне инвестиције се у ПКИ 

најчешће дефинишу према сљедећим критери- 

јумима: величини приоритета инвестиције, периоду 

реализације, роковима, годишњим трошковима и 

приједлозима извора финансирања. 

 Капитална инвестиција или пројекат је инве- 

стиција у материјални објекат или имовину који 

захтјева значајна финансијска улагања и очекиваног 

је вијека трајања дужег од једне године. Свака 

општина дефинише шта ће се сматрати капиталном 

инвестицијом, а на основу локалних потреба и 

законских услова. У наредној табели је дато неко- 

лико генералних примјера капиталних инвестиција. 

Табела 1. Примјери капиталних инвестиција 
Врста капиталне 
инвестиције 

Примјер 

Изградња нових и проши- 
ривање постојећих објеката 

Зграде, паркови, путеви, водоводни и канализациони системи, улична 
расвјета, одлагалишта/депоније и сл. 
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Рехабилитација или замјена Постојећи објекти као што су улице, зграде, паркови, улична расвјета и 

водоводни и канализациони системи 
Опремање јавних простора Када се нешто први пут гради, као што је намјештај, канцеларијска опрема, 

опрема за игралишта и сл. 
Већа (значајнија) опрема 
 

Која захтјева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек 
употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и 
грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са 
вијеком трајања мањим од пет година или која је мала по димензијама и коју 
је тешко контролисати, као што су преносни апарати.  
Поред тога, често се искључује опрема, као што је намјештај и полицијска 
возила. 

Реконструкција 
постојећих објеката 
 

Као што су реконструкција путева и зграда укључујући и нове кровове и веће 
поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања. 
Утврђивање услова и правила за реконструкцију може да буде компликовано, 
те један од начина дефинисања критеријума јесте да се дефинише 
финансијски праг изнад којег ће се поправке сматрати капиталним 
инвестицијама. 

Један од основних доприноса ПКИ уна- 

пређењу развоја локалних заједница јесте то што 

омогућава ефикасну алокацију финансијских сре- 

дстава општина у капиталне инвестиције у складу са 

преференцијама свих интересних група, а која су 

најчешће знатно мања у односу на потребе за 

капиталним улагањима. Поред наведеног, ПКИ 

помаже општинама и у сљедећем:  

• повећању кредитне способности и обезбјеђењу 

финансијске стабилности тако што помаже да се 

контролишу пореске стопе, избјегне непредвиђе- 

но задуживање и максимално повећање алтерна- 

тивних опција финансирања; 

• повећању шанси за прибављање финансијских 

средстава из других јавних и приватних извора; 

• идентификовању најефикаснијих и најекономи- 

чнијих средстава за финансирање капиталних 

инвестиција; 

• координацији капиталног и текућег буџета; 

• идентификовању најбољих алтернатива за фина- 

нсирање капиталних инвестиција разматрајући 

више извора финансирања, као што су капи- 

тални приходи, дуг, резерве, донације и партне- 

рства јавног и приватног сектора. 

 

1.1. Процедура израде Плана капиталних инве-  

       стиција општине Прњавор за период 2019- 

       2021. године 
 

 Скупштина општине Прњавор је дана 26.12. 

2018. године донијела Одлуку о приступању изради 

Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за 

период 2019-2021. године, број: 01-022-179/18 (При- 

лог 1.). 

 Начелник општине је Рјешењем, број: 01/1-

014-7/19 од 10.01.2019. године, именовао Тим за 

израду Плана капиталних инвестиција општине Пр- 

њавор за период 2019-2021. године, као оперативно и 

координационо тијело у сљедећем саставу:  

1. Тијана Кљунић, самостални стручни сарадник за 

послове протокола у Кабинету начелника-коорди- 

натор Тима; 

2. Дарко Томаш, начелник општине Прњавор; 

3. Жељко Симић, предсједник Скупштине општине 

Прњавор; 

4. Александра Далшашо-Лепир, шеф Кабинета на- 

челника; 

5. Александар Његомировић, начелник Одјељења за 

финансије; 

6. Далибор Прерадовић, начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције; 

7. Љубиша Шикарац, начелник Одјељења за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатности; 

8. Мишо Вујић, начелник Одјељења за пољопри- 

вреду, водопривреду и шумарство; 

9. Бесима Мујанић, шеф Одсјека за развој и предузе- 

тништво; 

10. Дијана Милијаш-Трипуновић, шеф Одсјека за 

друштвене дјелатности, дијаспору и националне 

мањине; 

11. Наташа Радуловић, стручни савјетник за правна 

питања у Одсјеку за јавне набавке, правна питања 

и прописе; 

12. Сандра Лекић, стручни савјетник за урбанизам и 

грађевинарство у Одјељењу за просторно уре- 

ђење; 

13. Владимир Рупа, виши стручни сарадник за изгра- 

дњу инфраструктурних објеката у Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције; 

14. Наташа Остојић, самостални стручни сарадник за 

нормативна акта и управно рјешавање у Одје- 

љењу за стамбено-комуналне послове и инвести- 

ције; 

15. Милоранка Лазаревић, шеф Одсјека за послове 

писарнице, мјесне канцеларије и мјесне заје- 

днице; 

16. Љубиша Сибинчић, директор Комуналног преду- 

зећа „Водовод“ а.д. Прњавор; 

17. Живојин Новарлић, директор Комуналног преду- 

зећа „Парк“ а.д. Прњавор; 

18. Драгана Радуловић, директор Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Прњавор; 

19. Борислав Петровић, руководилац РЈ „Електроди- 

стрибуција“ Прњавор; 

20. Златко Јокић, представник Удружења пољопри- 

вредних произвођача и мљекара општине Прња- 

вор; 

21. Драган Дујаковић, представник привредног секто- 

ра; 

22. Горан Дебељак, представник удружења преду- 

зетника; 

23. Мирела Милијаш, директор Јавне установе Це- 

нтар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, 

представник образовног сектора; 
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24. Милан Вранић, предсједник Савјета Мјесне заје- 

днице Прњавор; 

25. Славиша Јевтић, предсједник Савјета Мјесне заје- 

днице Насеобина Лишња; 

26. Ђуро Поповић, предсједник Савјета Мјесне заје- 

днице Палачковци; 

27. Гојко Топић, предсједник Савјета Мјесне заје- 

днице Велика Илова; 

28. Миладин Гавранић, предсједник Мјесне заједни- 

це Кулаши; 

29. Радован Субић, предсједник Савјета Мјесне заје- 

днице Кокори; 

30. Бошко Бијелонић, представник Удружења роди-

теља дјеце са сметњама у физичком и психичком 

развоју „Невен“ Прњавор; 

31. Урош Шушак, предсједник Планинарског дру- 

штва „Корак више“ Прњавор. 

 По оснивању Тим је донио Пословник о раду 

Тима за израду Плана капиталних инвестиција за 

период 2019 – 2021. године. Овим пословником су 

дефинисани начин рада и задаци Тима на изради 

ПКИ. Чланови тима задужени су за израду ПКИ и за 

спровођење сљедећих активности:  

- прикупљање приједлога пројеката, 

- израду докумената за потребе прикупљања проје- 

ктних приједлога од стране шире јавности, 

- израда докумената за вредновање пристиглих 

приједлога пројеката, односно утврђивање крите- 

ријума за оцјењивање приједлога пројеката, 

- формирање тијела за вредновање пристиглих 

приједлога пројеката, 

- израду приједлога ПКИ за период 2019-2021. го- 

дине, 

- израда оперативног плана имплементације ПКИ 

за период 2019-2021. године. 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције и Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности пружало је техничку 

подршку у процесу израде ПКИ. 

 У периоду од 11.01.2019. године до 01.02. 

2019. године био је отворен Јавни позив за доста- 

вљање приједлога пројеката за израду ПКИ, путем 

унапријед дефинисаног Обрасца за кандидовање  

пројеката за израду ПКИ (Прилог 2.). 

 Евалуација приједлога пројеката извршена 

је од стране Тима заједно са представницима 

Партнерске групе и Привредног савјета општине 

Прњавор, а према унапријед дефинисаним  критери- 

јумима за бодовање и рангирање пројеката капи- 

талних инвестиција усвојеним на првој сједници 

Тима одржаној дана 13.02.2019. године. 

 

 Тим је дефинисао укупно шест главних 

критеријума за бодовање и рангирање пројеката. 

Сваком од главних критеријума је била додијељена 

важност, која је била представљена различитим 

пондерима. Такође, унутар сваког од главних крите- 

ријума је био дефинисан одређен број подкри- 

теријума, према којима су могли бити додјељивани 

бодови у распону од  0 до 2. У наредној табели је дат 

приказ критеријума и подкритеријума за бодовање и 

рангирање пројекта капиталних инвестиција. 
 
Табела 2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Р.Б. КРИТЕРИЈУМИ 
СКАЛА ЗА 

ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
МАКСИМАЛНИ 
БРОЈ БОДОВА 

ПОНДЕР 

1 Статус пројекта    
1.1 Законска обавеза 0-2 2 

3 

1.2 Степен завршености/започетости 0-2 2 

1.3 
Општост (да ли служи дијелу или 
цијелојзаједници) 

0-2 2 

1.4 
Повезаност са осталим пројектима који су 
прихваћени или се већ реализују 

0-2 2 

1.5 Одрживост 0-2 2 
 Статус пројекта – укупно бодова  10  

2 Финансијски утицај    
2.1 Утицај на повећање прихода буџета 0-2 2 

2.5 
2.2 Утицај на смањење расхода буџета 0-2 2 
2.3 Да ли су обезбијеђена финансијска средства 0-2 2 
2.4 Утицај на повећање непореских прихода 0-2 2 

 Финансијски утицај – укупно бодова  8  
3 Утицај на економски развој    

3.1 Утицај на запошљавање 0-2 2 

4 
3.2 Утицај на инвестиције у привреди 0-2 2 
3.3 Утицај на развој јавно-приватног партнерства 0-2 2 
3.4 Утицај на развој пољопривреде 0-2 2 
3.5 Утицај на развој туризма 0-2 2 

 
Утицај на економски развој – укупно 
бодова 

 10  

4 Утицајна друштвени развој    

4.1 
Доприноси  квалитету образовања и 
унапређењу културно-образовне 
инфраструктуре 

0-2 2 

3 4.2 
Доприноси повећању нивоа и квалитета 
постојећих услуга јавног сектора 

0-2 2 

4.3 Доприноси унапређењу социјалне заштите 0-2 2 

4.4 
Доприноси развоју спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

0-2 2 
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 Утицај на друштвени развој -укупно бодова  8  
5 Утицај на животну средину    

5.1 Унапређује заштиту животне средине 0-2 2 

1 
5.2 

Омогућује ефективно кориштење природних 
ресурса, енергетску ефикасност и употребу 
обновљивих извора енергије 

0-2 2 

5.3 
Општост (да ли служи дијелу или цијелој 
заједници) 

0-2 2 

 Утицај на животну средину- укупно бодова  6  
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА БЕЗ РИЗИКА  42 13,5 

6 Ризици    
6.1 Политички ризици 0-2 2 

-1 

6.2 Техничко-технолошки ризици 0-2 2 
6.3 Финансијски ризици 0-2 2 
6.4 Спровођење процеса јавних набавки 0-2 2 

6.5 
Сложеност прикупљања документационе 
основе 

0-2 2 

6.6 Правни и регулаторни ризици 0-2 2 

 Ризици – укупно бодова  12 -12 

 УКУПАН БРОЈ БОДОВА    

 

Скала за оцјењивање критеријума дефинисана је прецизније у табели која описно одређује тачан 

број бодова за сваки пројекат појединачно, а што је приказано у табели број 2. 

 
Табела 3. ПОДКРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Р.б. Критеријум 0 бодова 1 бод 2 бода 

1 Статус пројекта    

1.1. Законска обавеза 
Реализација пројекта 
није законски 
обавезујућа 

Реализација проје- 
кта је дјелимично 
законски обавезујућа 

Реализација 
пројекта је потпуно 
законски 
обавезујућа 

1.2. 
Степен 
завршености/започетости 

Пројекат није започет 
50% пројекта је 
започето 

80% пројекта је 
започето 

1.3. 
Општост (да ли служи 
дијелу или цијелој 
заједници) 

У служби само једног 
дијела општине 

У служби више од 
једног дијела 
општине 

У служби цијеле 
општине 

1.4. 

Повезаност са осталим  
пројектима који су 
прихваћени или се већ 
реализују 

Није повезан са 
другим прихваћеним 
пројектима 

У мањој мјери 
повезан са другим 
прихваћеним 
пројектима 

Значајно повезан 
са другим 
прихваћеним 
пројектима 

1.5. Одрживост Пројекат није одржив 
Пројекат је 
краткорочно одржив 

Пројекат је 
дугорочно одржив 

2 Финансијски утицај 

2.1. 
Утицај на повећање 
прихода буџета 

Без утицаја на 
буџетске прихо- де 
општине 

Мањи пораст 
буџетских прихода 
општине 

Значајан пораст 
буџетских прихо- 
да општине 

2.2. 
Утицај на смањење 
расхода буџета 

Пројекат неће 
смањити издатке 

Пројекат ће у мањој 
мјери смањити 
издатке 

Пројекат ће знатно 
смањити издатке 

2.3. 
Да ли су обезбијеђена 
финансијска средства 

У износу нижем од 
30% 

У износу од 30% до 
80% 

У износу једнаком 
или вишем од 80% 

2.4. 
Утицај на повећање 
непореских прихода 

Без утицаја на 
непореске приходе 

Мањи утицај на 
непореске приходе 

Значајан утицај на 
непореске приходе 

3 Утицај на економски развој 

3.1. Утицај на запошљавање 
Пројекат неће 
резултирати новим 
запошљавањем 

Након реализације 
пројекта број запо- 
слених од 5 до 10 

Након реализаци- је 
пројекта број запо- 
слених већи од 10 

3.2. 
Утицај на инвестиције у 
привреди 

Нема утицаја на 
инвестиције у 
привреди 

Утиче на повећање 
инвестиција у 
привреди у мањем 
износу 

Утиче на повећа- 
ње инвестиција у 
привреди у знача- 
јном износу 

3.3. 
Утицај на развој јавно-
приватног партнерства 

Нема утицаја на 
развој јавно-
приватног 
партнерства 

Има мањи утицај на 
развој јавно-
приватног 
партнерства 

Има значајан 
утицај на развој 
јавно-приватног 
партнерства 

3.4. 
Утицај на развој 
пољопривреде 

Нема утицаја на 
развој пољопривреде 

Има мањи утицај на 
развој пољопривреде 

Има значајан 
утицај на развој 
пољопривреде 
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4 Утицај на друштвени развој 

4.1. 

Доприноси квалитету 
образовања и 
унапређењу културно-
образовне 
инфраструктуре 

Нема утицаја на 
квалитет образовања 
и унапређење 
културно образовне 
инфраструктуре 

Има утицаја на 
квалитет образовања 
и унапређење 
културно-образовне 
инфраструктуре у 
мањој мјери 

Има значајан утицај 
на квалитет образо- 
вања и унапређење 
културно-образовне 
инфраструктуре у 
мањој мјери 

4.2. 

Доприноси повећању 
нивоа и квалитета 
постојећих услуга јавног 
сектора 

Нема утицај на ниво и 
квалитет постојећих 
услуга јавног сектора 

Има одређени утицај 
на ниво и квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Има значајан ути- 
цај на ниво и квали- 
тет постојећих услу- 
га јавног сектора 

4.3. 
Доприноси унапређењу 
социјалне заштите 

Нема утицаја на 
унапређење социјалне 
заштите 

Има одређени утицај 
на унапређење 
социјалне заштите 

Има знатан утицај 
на унапређење 
социјалне заштите 

4.4. 
Доприноси развоју 
спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

Нема утицаја у 
развоју спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има одређени утицај 
у развоју спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има значајан ути- 
цај у развоју спо- 
ртско-рекреативне 
инфраструктуре 

5. Утицај на животну средину 

5.1. 
Унапређује заштиту 
животне средине 

Негативно утиче на 
животну средину 

Нема утицаја на 
животну средину 

Корисно за 
животну средину 

5.2. 

Омогућује ефективно 
кориштење природних 
ресурса, енергетску 
ефикасност и употребу 
обновљивих извора 
енергије 

Не омогућује 
ефективно кориштење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу обновљивих  
извора енергије 

Омогућује ефективно 
кориштење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу обновљивих 
извора енергије у 
мањој мјери 

Омогућује ефе- 
ктивно кориште- 
ње природних 
ресурса, енерге- 
тску ефикасност и 
употребу обновљи- 
вих извора енергије 
у значајној мјери 

5.3. 
Општост (да ли служи 
дијелу или цијелој 
заједници) 

У служби развоја само 
једног дијела општине 

У служби развоја 
више од једног дијела 
општине 

У служби развоја 
читаве општине 

6 Ризици 

6.1. Политички ризици 
Нема политичког 
ризика 

Постоји одређени 
политички ризик 

Постоји значајан 
политички ризик 

6.2. 
Техничко-технолошки 
ризици 

Нема техничко-
технолошког ризика 

Постоји одређени 
техничко-технолошки 
ризик 

Постоји значајан 
техничко-техно- 
лошки ризик 

6.3. Финансијски ризици 
Нема финансијског 
ризика 

Постоји одређени 
финансијски ризик 

Постоји значајан 
финансијски ризик 

6.4. 
Спровођење процеса 
јавних набавки 

Нема ризика 
провођења јавних 
набавки 

Постоји одређени 
ризик провођења 
јавних набавки 

Постоји значајан 
ризик провођења 
јавних набавки 

6.5. 
Сложеност прикупљања 
документационе основе 

Низак степен сложе- 
ности прикупљања 
документационе 
основе 

Процес прикупљања 
документационе 
основе је сложен 

Процес прикупља- 
ња документаци- 
оне основе је 
изузетно сложен 

6.6. 
Правни и регулаторни 
ризици 

Не постоје правни и 
регулаторни ризици 

Постоје одређени 
правни и регулаторни 
ризици 

Постоје значајни 
правни и регулато 
рни ризици 

2. СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИ- 

КЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

2.1.  Географски положај општине Прњавор 

 

Општина Прњавор се налази у сјеверном 

дијелу Републике Српске, односно сјеверном дијелу 

Босне и Херцеговине. Простор општине обухвата 

површину од 630 km
2
, што чини 2,55 % Републике 

Српске и око 1,23 % површине Босне и Херцеговине. 

 Општина се граничи са општинама Дерве- 

нта, Теслић, Челинац, Лакташи, Станари и Србац. На 

само једном дијелу општине, према општинама 

Дервента и Станари граница је природна и чини је 

ријека Укрина. У географском смислу општина 

припада најраспрострањенијој доњоврбаско-доњобо- 

санској субрегији, у долини ријеке Укрине.
1
 

 

2.2. Демографска кретања 
 Извор података о демократским кретањима 

су резултати Пописа из 2013. године, те подаци 

Републичког завода за статистику Републике Српске 

о процјенама броја становника за период 2014-2017. 

годинa, као и подаци о природном и механичком 

кретању становништва закључно са 2017. годином, 

јер подаци за 2018. још увијек нису доступни.  

 Према административно-територијалној по- 

дјели општину Прњавор чине 64 насељена мјеста 

груписана у 34 мјесне заједнице. По попису стано- 

вништва који је спроведен 2013. године, општина 

                                                 
1. Просторни план општине Прњавор за период 2010. до 2030. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, број 04/12) 
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Прњавор има укупно 34.357 становника, што чини 

око 3% становништва Републике Српске. У односу 

на Попис из 1991. године, општина Прњавор има 

12.698 становника мање, односно становништво је 

смањено за око 27%. Смањење броја становника се 

наставља и у постпописном периоду на шта указују 

званичне процјене броја становника Републичког 

завода за статистику Републике Српске.  
 

Табела 4. Број становника општине Прњавор 2013-

2017. година 

Година Број становника Напомена 

2013. 34.357 Попис 2013. год. 

2014. 34.207 Процјена РЗС РС 

2015. 33.981 Процјена РЗС РС 

2016. 33.754 Процјена РЗС РС 

2017. 33.531 Процјена РЗС РС 

Извор: Републички завод за статистику Републике 

Српске, Бања Лука 
  

На смањење броја становника утицале су нега- 

тивне компоненте демографског развоја као што су 

низак фертилитет, повећање смртности, демографско 

старење, изражене миграције становништва и др. 

 

2.3. Локална економија и тржиште рада 

 

Преглед стања и кретања у локалној економији 

 

Табела 5. Број пословних субјеката на подручју 

општине Прњавор 2015-2017. година 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број пословних 

субјеката 
914 876 884 

Извор: Трон, према подацима АПИФ-а 

 

 У погледу броја пословних субјеката, према 

тренутно доступним подацима АПИФ-а може се 

уочити пад у 2016. у односу на 2015. годину, да би у  
 

2017. години број пословних субјеката опет био у 

порасту.  

 

Табела 6. Број предузетника на подручју општине 

Прњавор 2015-2017. година 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број предузетника 658 641 648 

Извор: службена евиденција Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

  

 Када су у питању предузетници регистро- 

вани на подручју општине Прњавор, електронска 

евиденција се води од септембра 2016. године 

успостављањем Централног регистра предузетника.  

 

Табела 7. Увоз и извоз 

Година 2015. 2016. 2017. 

Вриједност 

извоза 

 (у КМ) 

185.921.444 196.000.000 204.600.000 

Вриједност 

увоза  

(у КМ) 

100.913.000 115.002.000 121.740.000 

Извор: Трон, према подацима АПИФ-а 

 

 Bажно је уочити да је у сталном расту и 

извоз који је сваке године већи од увоза, што указује 

на конкурентност локалних привредних субјеката на 

извозним тржиштима. 
 

Табела 8. Приход привредних друштава са подручја 

општине Прњавор 

Година 2015. 2016. 2017. 

Вриједност 

прихода (у КМ) 
633.735.877 662.502.506 690.315.296 

Извор: Трон, према подацима АПИФ-а 
 

Из претходне табеле евидентан је пораст 

прихода привредних друштава са подручја Општине 

Прњавор у посљедње три године. 

 

Табела 9. Просјечне плате 

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Просјечне бруто плате (КМ) 1.105 1.082 1.087 1.074 1.085 1.080 1.112 

Просјечне нето плате (КМ) 670 656 672 668 667 676 706 

Извор: Статистички годишњак РС 2016 и Статистички билтен-плате, запосленост и незапосленост 2019 

 

Просјечна плата је релативно стабилна, али 

је нижа од просјека у Републици Српској, који је за 

нето плату у периоду 2012-2018. изнад 800 КМ 

(извор: Републички завод за статистику РС, Билтен, 

Плате, запосленост и незапосленост, 2019.). 

 

Табела 10. Број привредних друштава 

Година  2015. 2016. 2017. 

Број привредних 

друштава 

256 235 236 

Извор: Трон, према подацима АПИФ-а 

 

 Број привредних друштава је биљежио пад у 

2016. у односу на 2015. годину, док је у 2017. години 

дошло до незнатног повећања. У јуну 2017. године 

Општина Прњавор је почела провођење Програма 

цертификације локалних самоуправа са повољним 

пословним окружењем – БФЦ, што ће резултирати 

побољшањем услова за нове инвестиције. 

 

Тржиште рада 

 

Табела 11. Тржиште рада – број запослених 

Година 2015. 2016. 2017. 

Број запослених 6.726 6.852 7.037 

Извор: Пореска управа РС подручна јединица 

Прњавор 

 

 У изводу из Социо-економске анализе (у 

даље тексту: СЕА) кориштени су подаци Пореске 

Управе Републике Српске, подручне јединице Прња- 

вор која говори да је број запослених у порасту. Број 
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заполених 2015 године износио је 6.726, а у 2016. 

години број запослених износио је 6.852. Показатељи 

из 2017. године говоре да број запослених износи 

7037 лица.  

 

Табела 12. Подаци о броју незапослених за период 

2013- 2017: 

Година 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Број 
незапосл
ених 

2.486 2.652 2.435 2.423 2.170 

Извор: ЈУ Завод за запошљавање РС, Филијала Бања 

Лука 

 

Према подацима СЕА-а број незапослених у 

периоду 2013-2017. година се смањује, док је број 

запослених у порасту. Број незапослених још увијек 

је значајан и запошљавање треба да буде и даље у 

фокусу. 

 Динамичне промјене у привреди захтијевају 

и стална прилагођавања кадрова, због чега је 

потребна сарадња образовних институција и при- 

вреде. Наиме, комуникација са привредницима 

указује на потребе за квалификованим кадровима у 

металској, дрвној, прехрамбеној, али и у другим 

индустријама. Посебно се истиче важност стицања 

практично примјенљивих знања, што указује на 

потребу сталне сарадње образовних институција и 

привреде, нарочито у извођењу практичне наставе. 

Такође, присутна је и потреба за програмима 

доквалификације и преквалификације, како би се 

благовремено одговорило на промјене у захтјевима 

тржишта. Осим тога, потребна је и промоција рада у 

индустрији, како би се повећало интересовање 

ученика за ове смјерове у средњим школама и на 

факултетима. 

 

2.4. Инфраструктура 

 

 Основу путне мреже у општини чине ауто- 

пут „9. јануар“ Бања Лука – Добој, магистрални пут 

М 16.1 Клашнице – Прњавор –Дервента и два 

регионална путна правца Р 476 Челинац – Прњавор и 

Р 474 Србац – Прњавор - Добој. Локални и нека- 

тегорисани путеви су утврђени на основу Одлуке о 

разврставању локалних путева и улица на подручју 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 32/15). По овој одлуци, локални 

путеви су подјељени на путеве I, II и III реда и има 

их укупно 463, док је некатекорисаних путева 78. 

 Ипак, стање локалне путне мреже није 

задовољавајуће и потребна су даља унапређења, 

посебно у погледу покривености читавог подручја 

општине асфалтним саобраћајницама. Покривеност 

асфалтираним саобраћајницама на подручју општине 

је око 36 %  односно 281 km. 

 На подручју општине Прњавор дужина 

електро мреже је 1.719 km мреже ниског напона (0,4 

kV), 59 km средњег напона од 10 kV, 318  km сре- 

дњег напона од 20 kV, кад је ријеч о надземним 

водовима. На подручју општине Прњавор у току је 

изградња мини хидроелектране (МХЕ) „Дренова“ на 

ријеци Вијаци, инсталисане снаге 120 kW. 

 Услуге водоснабдијевања на подручју 

општине Прњавор су у ингеренцији Комуналног 

предузећа „Водовод” а.д Прњавор. У погледу орга- 

низованог снабдијевања водом подручја општине 

Прњавор не може се говорити о постојању једи- 

нственог водоводног општинског система, јер су у 

функцији и мањи локални системи. Са градског 

водоводног система снабдијевају се: општински 

центар Прњавор, мања насеља Ратковац, Коњухо- 

вци, Сегићи, Лужани. Са аспекта водоснабдијевања 

за општину Прњавор најзначајнија је вјештачка 

акумулација – језеро Дренова. 

 Пројекат водоснабдијевања са изворишта 

Повелич је у завршној фази након чега ће се при- 

ступити прикључивању остатка града Прњавор на 

овај систем водоснабдијевања. Пројекат изградње 

водовода „Повелич“ за шест мјесних заједница 

општине Прњавор је вишегодишњи пројекат. Дио 

града спојен је на водовод „Повелич“ у августу 2016. 

године, а радови су настављени за остатак града. 

Укупан број прикључака за шест мјесних заједница 

сјеверногдијела општине на овај водовод крајем 

2016. године је око 2.000, а дужина мреже 320 km. 

Тренутна покривеност градског (урбаног) подручја 

водоводом је 87%. 

 

2.5. Привреда 
 

 Општина Прњавор је једна од привредно 

развијенијих општина у БиХ, захваљујући добром 

географском положају, квалитетним локацијама за 

инвестирање, партнерском и транспарентном односу 

са инвеститорима. У 2017. години, општина Прња- 

вор имала је укупно 884 привредна субјекта, који су 

остварили добит од 34,07 милиона КМ. 

 Општина Прњавор је један од лидера у 

регији по извозу производа. У 2017. години Прњавор 

је остварио извоз од 204,6 милиона КМ, а увезао 

робе и услуга у вриједности од 121,74 милиона КМ. 

Главни извозни сектори су: дрвопрерада, метало- 

прерада и прехрамбени сектор. Привредни субјекти 

из Прњавора извозе на пет континената, у 38 земаља 

свијета. Извоз Прњавора чини 12% укупног извоза 

Бањалучке регије, 5,88% укупног извоза Републике 

Српске, а 1,8% укупног извоза БиХ. 

 Општина Прњавор има снажну прерађива- 

чку индустрију: 

- највећи број МСП (51%) је из прерађивачке 

индустрије, 

- 47% свих прихода општине Прњавор остварује се 

у прерађивачкој индустрији, 

- привредни субјекти из прерађивачке индустрије 

остварили су највећу добит (око 72%) и највећи 

су послодавци – 29,3 % од укупног броја запо- 

слених ради у прерађивачкој индустрији, 

- 75% укупног извоза остварују привредни субје- 

кти у прерађивачкој индустрији. 

 Прњавор наставља да улаже у секторе са 

потенцијалима за развој, који имају дугу традицију: 

металопрерада, дрвопрерада, прехрамбена инду- 

стрија, грађевински сектор, трговина. 

 Од 2015. године број незапослених се конста-  

нтно смањује, а број запослених расте. 
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2.5.1.Привредни савјет 
 

 Општина Прњавор има развијен и конку- 

рентан приватни сектор, са којим се редовно ко- 

нсултује и заједнички налази рјешења за све акту- 

елне проблеме заједнице и унапређење пословног 

окружења. Представници приватног сектора дају 

активан допринос у раду Привредног савјета општи- 

не Прњавор и заједно са представницима јавног 

сектора учествују у доношењу свих важних одлука 

за социо-економски развој цјелокупне заједнице. 

  

Привредни савјет се оснива са намјером да 

се успостави конкретан оквир за унапређење посло- 

вног окружења и јачање конкурентности у општини 

Прњавор, јачање конкурентности МСП и преду- 

зетника и привлачење домаћих и страних инве- 

стиција. 

 

 Надлежност Привредног савјета обухвата 

кандидовање проблема, иницијатива и давање пре- 

порука Начелнику општине, Скупштини општине, 

одјељењима општинске управе и другим релева- 

нтним институцијама на локалном и републичком 

нивоу у вези са олакшавањем и убрзавањем посло 

вања, раста и развоја предузећа и предузетничких- 

радњи на територији општине Прњавор. 

 

3. ПРОЈЕКЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2019-2021. 

ГОДИНЕ 
 

3.1. Пројекција реализације буџета општине  

       Прњавор за период 2019-2021. године, са  

       процјеном расположивих средстава за  

       финансирање капиталних инвестиција 
 

Пројекцију реализације буџета општине Пр- 

њавор за период 2019-2021. године Одјељење за фи- 

нансије је припремило за потребу израде ПКИ. 
Финансијска пројекција је заснована на ана- 

лизи прихода и примитака садржаних у Документу 

оквирног буџета Републике Српске за период 2019 – 

2021. година (документ трогодишњих пројекција 

прихода и расхода), постојећих законских прописа 

из области пореских и непореских прихода, као и 

остварењу прихода и примитака општине у претхо- 

дним годинама. Да би се припремила пројекција 

расположивих средстава за финансирање ПКИ поред 

пројекције прихода и примитака, неопходно је било 

урадити и пројекцију буџетских расхода и издатака 

за наведени период. 

Пројекција реализације буџета општине 

Прњавор за период 2019-2021. године приказана је у 

табеларном прегледу (Табела бр.1) у форми „Општи 

дио буџета“ који се користи за извјештавање о 

извршењу буџета. Приказ финансијске пројекције на 

овај начин одсликава буџет у ужем смислу ријечи, и 

пружа информацију о буџетским приходима, буџе- 

тским расходима, бруто буџетском суфициту, одно- 

сно дефициту, нето издацима за нефинансијску имо- 

вину, буџетском суфициту/дефициту и нето фина- 

нсирању. 

Табела 13. Пројекција реализације буџета општине прњавор за период 2019-2021. године са процјеном 

средстава расположивих за финансирање капиталних инвестиција 

Економ. 
код 

О П И С 
Буџет 

 2019. г. 
Пројекција 
за 2020. г. 

Пројекција 
за 2021. г. 

Индекс Индекс 

1 2 3 4 5 6(4/3*100) 7(5/4*100) 

  
 A) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  
( I+II+III+IV )  

14.341.000,00 15.021.000,00 15.510.300,00 104,74 103,26 

710000  I  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 10.970.000,00 11.665.000,00 12.050.000,00 106,34 103,30 

711100 Порези на доходак 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

940.000,00 955.000,00 980.000,00 101,60 102,62 

714000 Порези на имовину 350.000,00 300.000,00 280.000,00 85,71 93,33 

715000 Порези на промет производа и услуга 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 

717000 
Индиректни порези прикупљени преко 
УИО 

9.670.000,00 10.400.000,00 10.780.000,00 107,55 103,65 

719000 Остали порески приходи 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 100,00 

720000  II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.380.100,00 2.345.100,00 2.403.800,00 98,53 102,50 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине 

182.000,00 182.000,00 209.700,00 100,00 115,22 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

2.123.100,00 2.088.100,00 2.115.100,00 98,35 101,29 

723000 Новчане казне  15.000,00 15.000,00 17.000,00 100,00 113,33 
729000 Остали непорески приходи 60.000,00 60.000,00 62.000,00 100,00 103,33 

730000  III  ГРАНТОВИ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

731000 Грантови 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

780000 
 IV  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

990.900,00 1.010.900,00 1.056.500,00 102,02 104,51 

787000 
Трансфери између  различитих јединица 
власти 

990.900,00 1.010.900,00 1.056.500,00 102,02 104,51 
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1 2 3 4 5 6(4/3*100) 7(5/4*100) 

   Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)  11.560.000,00 11.939.000,00 12.255.500,00 103,28 102,65 

410000  I ТЕКУЋИ РАСХОДИ  11.217.800,00 11.591.800,00 11.901.300,00 103,33 102,67 

411000 Расходи за лична примања 4.096.500,00 4.254.700,00 4.344.700,00 103,86 102,12 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

2.556.500,00 2.809.800,00 2.922.800,00 109,91 104,02 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

245.500,00 200.500,00 170.000,00 81,67 84,79 

414000 Субвенције 475.000,00 435.000,00 475.000,00 91,58 109,20 

415000 Грантови 1.003.800,00 994.800,00 1.063.800,00 99,10 106,94 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета  општине 

2.634.000,00 2.661.000,00 2.686.000,00 101,03 100,94 

418000 

Расходи финансирања, други финанси- 
јски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица 
власти 

54.000,00 56.000,00 59.000,00 103,70 105,36 

419000 Расходи по судским рјешењима 152.500,00 180.000,00 180.000,00 118,03 100,00 

480000 
II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

162.200,00 167.200,00 174.200,00 103,08 104,19 

487000 
Трансфери између  различитих 
јединица власти 

162.200,00 167.200,00 174.200,00 103,08 104,19 

******  III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 100,00 

  
 В) БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( А-Б )  

2.781.000,00 3.082.000,00 3.254.800,00 110,82 105,61 

  
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) 

-1.609.000,00 -2.329.000,00 -2.169.800,00 . . 

810000 
 I  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

205.000,00 125.000,00 135.700,00 60,98 108,56 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

813000 
Примици за непроизведену сталну 
имовину 

200.000,00 120.000,00 130.000,00 60,00 108,33 

816000 
Примици од залиха материјала, учинaка, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

5.000,00 5.000,00 5.700,00 100,00 114,00 

510000 
II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

1.814.000,00 2.454.000,00 2.305.500,00 135,28 93,95 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.687.500,00 2.287.500,00 2.139.000,00 135,56 93,51 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 110.000,00 150.000,00 150.000,00 136,36 100,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,00 100,00 

  
 Д) БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 

1.172.000,00 753.000,00 1.085.000,00 . . 

   Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -1.172.000,00 -753.000,00 -1.085.000,00 . . 

  
 Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 

0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

910000 
I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

610000 
II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

   Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -1.582.000,00 -1.026.000,00 -1.058.000,00   

920000 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

620000 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.582.000,00 1.026.000,00 1.058.000,00 64,85 103,12 

621000 Издаци за отплату дугова  1.405.000,00 849.000,00 881.000,00 60,43 103,77 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 

177.000,00 177.000,00 177.000,00 100,00 100,00 

  З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -7.000,00 -27.000,00 -27.000,00 . . 

930000 I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 87.000,00 54.000,00 54.000,00 62,07 100,00 

931000 Остали примици 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

938000 
Остали примици из трансакција између 
или унутар јединица власти 

87.000,00 54.000,00 54.000,00 62,07 100,00 



21.5.2019.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                                 13 
 

1 2 3 4 5  6(4/3*100) 7(5/4*100) 

630000 II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 94.000,00 81.000,00 81.000,00 86,17 100,00 

631000 Остали издаци 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

90.000,00 77.000,00 77.000,00 85,56 100,00 

  
И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

417.000,00 300.000,00 0,00 71,94 0,00 

  

Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ 
(Д+Ђ) 

0,00 0,00 0,00 . . 

У табеларном прегледу, у колони број три, 

приказан је усвојени буџет за 2019. годину, а у коло- 

ни број четири и пет, пројекција буџета за 2020. и 

2021. годину. 

Око двије трећине буџетских прихода у 

наведеним пројекцијама, чине приходи од инди- 

ректних пореза (ПДВ) прикупљених преко Управе за 

индиректно опорезивање. Пројекције ових прихода у 

посматраном периоду, засноване су на пројекцијама 

прихода јединица локалне самоуправе у периоду 

2019-2021. године, које су наведене у Документу 

оквирног буџета Републике Српске (ДОБ). Према 

овим пројекцијама, буџетима локалних заједница 

дозначиће се ПДВ у износу од 372,7 милиона КМ у 

2020. години, а 386,8 милиона КМ у 2021. години. 

Примјеном коефицијента за расподјелу ПДВ-а који 

припада општини Прњавор (0,027849), на износ 

ПДВ-а који ће се дозначити јединицама локалних 

самоуправа, урађена је пројекција ПДВ-а у буџету 

општине Прњавор за 2020. годину (10,4 милиона 

КМ), и 2021. години (10,7 милиона КМ). 

Према урађеној пројекцији, у посматраном 

периоду, очекује се раст укупних буџетских прихода 

општине за 4,74% у 2020. години у односу на пре- 

тходну годину, и раст од 3,26% у 2021. години у 

односу на 2020. годину. Пројектовани раст буџе- 

тских прихода за период: 2019-2021. година, одгова- 

ра оквиру тренда раста прихода јединица локалне 

самоуправе пројектованих у ДОБ-у (раст 4,5% у 

2020. години у односу на 2019. годину, раст 3,5% у 

2021. години у односу на 2020. годину). 

 

 Било каква измјена претходно наведених па- 

раметара на којима је заснована пројекција буџе- 

тских прихода, у посматраном периоду, захтијева 

нову пројекцију прихода. Због претходно наведеног, 

овакве пројекције потребно је ажурирати бар једном 

у току буџетске године. 
 

3.2. Пројекција средстава за финансирање ПКИ 
 

Средства која се планирају за реализацију 

ПКИ, приказана су у табеларном прегледу проје- 

кције реализације буџета, на економском коду 

510000 – Издаци за нефинансијску имовину. У окви- 

ру ових издатака, планирају се средства за набавку 

основних средстава, као и капиталних пројеката, 

који се не могу сврстати у ПКИ (по малом износу, 

природи, законској обавези да Скупштина општине 

усваја посебне планове и програме за финансирање 

проје- ката из намјенских прихода и сл.).  

Из наведених разлога, ПКИ није обухватио 

сљедеће издатке за нефинансијску имовину: 

� набавка и инвестиционо одржавање објеката, 

опреме и залиха ситног инвентара за општинску 

управу (набавка рачунарске и друге техничке 

опреме, канцеларијског намјештаја, и др.), 

� набавка и инвестиционо одржавање објеката, 

опреме и залиха ситног инвентара за екстерне 

буџетске кориснике, 

� издаци за прибављање земљишта, 

� набавка и инвестиционо одржавање објеката за 

ТВЈ и цивилну заштиту - из накнада заштите од 

пожара (План усваја СО-е), 

� изградња и реконструкција објеката водоснабди- 

јевања- из накнада за воде (Програм усваја СО-е), 

� изградња и реконструкција инфраструктуре и дру- 

гих објеката на руралним подручјима општине са 

којих потичу дрвни сортименти – из накнада за 

шуме (Програм усваја СО-е) и 

� помоћ пројектима за одржив повратак. 

У табеларном прегледу (Табела бр. 2) прика- 

зана је намјена средстава пројектованих на еконо- 

мском коду 510000 – Издаци за нефинансијску имо- 

вину, односно износ средстава који се односи на 

ПКИ и износ средстава за издатке за нефинансијску 

имовину који се не могу сврстати у ПКИ. 

 

Табела 14. Намјена пројектованих средстава на економском коду 510000 – Издаци за нефинансијску имовину 

НАМЈЕНА пројектованих средстава на економ. коду 510000 - Издаци за нефинансијску имовину 

Економ. 
код 

Опис 
Буџет 

2019. г. 
Пројекција 

2020. г. 
Пројекција 

2021. г. 

  I - Пројектована  средства за ПКИ 703.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 

511200 
Изградња и реконструкција градских улица, путне и 
канализационе мреже, школских и других објеката, јавне 
расвјете, и израда и ревизија пројектне документације 

703.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 

  
II - Пројектована средства за набавку основних средстава и 
капиталних пројеката који нису обухваћени у ПКИ 

1.111.000,00 1.104.000,00 805.500,00 

511200 
Изградња и реконструкција инфраструктурних и других 
објеката на руралним подручјима општине са којих потичу 
дрвни сортименти - из накнада за шуме 

170.000,00 180.000,00 180.000,00 
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Према горе наведеном, расположива средства 

за ПКИ, у посматраном периоду износе: 

 

а) за 2019. годину, у складу са пројекцијом сре- 

дстава на класи 510000 – Издаци за нефинансијску 

имовину, која износе 1.814.000,00 КМ, за капиталне 

пројекте из ПКИ расположиво је 703.000,00 КМ, 

б) за 2020. годину, у складу са пројекцијом сре- 

дстава на класи 510000 – Издаци за нефинансијску 

имовину, која износе 2.454.000,00 КМ, за капиталне 

пројекте из ПКИ расположиво је 1.350.000,00 КМ, 

в) за 2021. годину, у складу са пројекцијом 

средстава на класи 510000 - Издаци за нефинансијску 

имовину, која износе 2.305.500,00 КМ, за капиталне 

пројекте из ПКИ расположиво је 1.500.000,00 КМ. 

 

Напомена: Пројекција средстава за ПКИ, 

односи се на редовна буџетска средства и иста не 

обухвата остале (спољне) изворе финансирања. 
 

4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2019-2021. 

ГОДИНЕ (Табеларни приказ) 
 

У периоду од 11.01.2019. године до 01.02.2019. 

године током којег је био отворен Јавни позив за 

достављање приједлога пројеката за израду ПКИ, 

пристиглe су 42 пријаве са укупно 154 приједлога 

пројеката. Радни Тим је утврдио да 44 приједлога 

нису задовољилa основне критеријуме за даље 

разматрање и уврштавање у ПКИ: 23 приједлога су 

одбијена, док је 21 пројектни приједлог евидентиран 

као иницијатива грађана и биће прослијеђени надле- 

жним службама или установама као такви (што је 

наведено и видљиво из табеларног приказа ПКИ 

испод).  

Након извршеног бодовања и анализе могу- 

ћности обезбјеђења извора финансирања, 110 прије- 

длога је уврштено у ПКИ, о чему је састављена ранг 

листа која је саставни дио ПКИ. 

 
ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2021. ГОДИНЕ 

РЕД. 

БР. 
ПРИЈЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА 

БРОЈ 

БОДОВА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

у КМ 

ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

НАПОМЕНА 

1. 
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-29/19) 

1. Набавка и постављање нове столарије у 

просторијама: 

- израда идејног рјешења, 

- израда пројектне документације, 

- уклањање постојеће столарије, 

- реализација пројекта-извођење радова. 

60   нема   

2. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

5. Реконструкција улице Вида Њежића: 

- реконтрукција оштећене и дотрајале 

сабраћајнице, пјешачких стаза, водоводне и 

канализационе мреже.   

60 1.030.000,00 има   

3. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

9. Изградња Ватрогасног дома: 

- изградња новог Ватрогасног дома на новој 

локацији.   

60 480.000,00 има   

4. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

6. Изградња Кружног тока на Вијаци: 

- изградња кружне раскрснице локација 

Вијака.   

58 800.000,00 има   

5. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

8. Изградња водоводне мреже у пословној 

зони: 

- снабдијевање водом пословне зоне. 

57 260.000,00 има   

6. 
КП „ВОДОВОД“ А.Д. 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

11. Изградња гравитационог цјевовода Цер 

- улица Живојина Прерадовића: 

- спајање базена Цер са водосистемом 

"Повелич" и снабдијевање питком воде 

преосталих корисника на подручју града 

53 200.000,00 има   

Економ. 
код 

Опис 
Буџет 

2019. г. 
Пројекција 

2020. г. 
Пројекција 

2021. г. 

511200 
Изградња и реконструкција објеката водоснабдијевања - из 
накнада за воде 

147.000,00 200.000,00 120.000,00 

511100 
511300 
511400 

Набавка и инвестиционо одржавање објеката  и опреме за 
ватрогасну службу и цивилну заштиту - из накнада заштите од 
пожара 

534.000,00 424.000,00 204.000,00 

511200 
511300 
516100 

Набавка и инвестиционо одржавање објеката,  опреме и залихе 
ситног инвентара за Општинску управу  

108.000,00 108.000,00 108.000,00 

511200 
511300 
516100 

Набавка и инвестиционо одржавање објеката,  опреме и залихе 
ситног инвентара за екстерне кориснике 

32.000,00 32.000,00 33.500,00 

511200 Помоћ пројектима за одржив повратак 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 110.000,00 150.000,00 150.000,00 

  Укупно (I+II) 1.814.000,00 2.454.000,00 2.305.500,00 
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РЕД. 

БР. 
ПРИЈЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА 

БРОЈ 

БОДОВА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

у КМ 

ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

НАПОМЕНА 

7. 
КП "ПАРК" а.д. ПРЊАВОР  

(01/1-014-7-18/19) 

2. Набавка опреме за комунално предузеће:  

- набавка возила и опреме за одвоз смећа 
53 500.000,00 нема   

8. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

7. Изградња путева и улица у пословној 

зони: 

- изградња саобраћајница у пословној зони.   

50 500.000,00 нема   

9. 
МЗ ШТРПЦИ 

(01/1-014-7-37/19) 

4. Водоводна мрежа: 

- изградња примарне и секундарне 

водоводне мреже 

49 2.988.000,00 има   

10. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

1. Реконтрукција улица Алексе Малића и 

Илије Малића: 

- реконтрукција оштећене и дотрајале 

сабраћајнице, пјешачких стаза, водоводне и 

канализационе мреже.   

49 1.356.000  има   

11. 
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-29/19) 

2. Гријање просторија: 

- преконтролисати постојеће грејне инста- 

лације, које датирају од осамдесетих година, 

- утврдити која врста гријања је 

најадекватнија и да ли се постојећа грејна 

тијела могу искори- стити како би се 

смањили новчани издаци, 

- израда идејног рјешења, 

- израда пројектне документације, 

- реализација пројекта-извођење радова. 

46   нема   

12. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

3. Изградња објекта на новом градском 

гробљу: 

- Изградња новог објекта на градском 

гробљу за потребе гробљанских услуга. 

35 390.000,00  има   

13. 
МЗ ШИБОВСКА 

(01/1-014-7-4/19) 

7. Реконтрукција и асфалтирање путног 

правца Шибовска-Велика Илова (Калабе)-

Палачковци:   

- пројектна документација припремљена 

под бројем 10/09 "Планум" д.о.о. Прњавор,  

-  потребна је припрема земљаних радова,  

- изградња моста на ријеци Плавуша, 

- асфалтирање. 

31   има   

14. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА  

(01/1-014-7-30/19) 

5.  Модернизација путног правца Прњавор-

Грабик Илова-до Срђевића (пут првог реда) 
31   има   

15. 
КП "ПАРК" а.д. ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-18/19) 

1. Претоварна станица са сортирницом 

отпада: 

- повећање степена раздвајања отпада, 

- сортирање отпада по врстама, 

- адекватно третирање раздвојеног отпада 

(пресовање, ускладиштење, благовремена 

предаја купцима, 

- благовремено одвожење нераздвојеног 

отпада на депонију. 

30 

600.000,00  

10 000 м2 

површине 

земљишта 

са 

ријешеном 

инфрастру-

ктуром 

нема   

16. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

10. Реконструкција локалног пута 

Видовићи - Цвијановићи у МЗ Шаринци: 

- реконструкција локалног пута. 

30 110.000,00 има   

17. 
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО  

"КОРАК ВИШЕ" ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-3/19) 

Реконтрукција планинарског дома 

(подручна школа "Иво Андрић" Поповићи):                                                                   

- санација оштећеног плафона у свим 

просторијама и набавка грађевинског 

материјала за поправку,                                                

- бетонирање свих просторија (усљед 

прокишњавања кровне контрукције дошло је 

до труљења дрвених подова у свим 

просторијма),                                                                             

- изградња тоалета и кухиње (у школи нема 

мокрог чвора) и набавка санитарних уређаја 

и кухињских елемената,                                                                                              

- санација претходних оштећења и уређење 

свих унутрашњих просторија (дезинфекција, 

глетовање и кречење). 

30 21.395,74  нема   
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РЕД. 

БР. 
ПРИЈЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА 

БРОЈ 

БОДОВА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

у КМ 

ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

НАПОМЕНА 

18. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ  

(01/1-014-7-27/19)  

2. Санација шест клизишта на сљедећим 

локалним путевима:  

- ЛП Глоговац-Трњани-Беговци, локација 

"Васићи" у МЗ Штрпци, - ЛП Чивчије-

Бранешци (гр. оп. Челинац), локација 

"Репићи" у МЗ Кокори, - ЛП од М 16.1 у 

Пураћима-центар Лишње-до раскрснице за 

Гусак (ресторан "Авантура"), локација 

"Џинићи" у МЗ Лишња, - ЛП од М 16.1 

(Којин Хан)-Орашје центар-Ново Село-

Просјек-Кољани (гр. оп. Лакташи), 

локација "млин Сомборски" у МЗ 

Поточани, - ЛП од Бањалучке улице-

Радуњевац-Гаљиповци-центар Горње 

Мравице-мост у Милановићима-

Милијевићи-Р 476 у Д. Вијачанима, 

локација "Врховци" у МЗ Горња Мравица, -

ЛП од Р 474 у Доњој Илови (Бакула)-

Шибовска-Горњи Смртићи-Тромеђа (гр. оп. 

Дервента), локација "Благојевићи" у МЗ 

Смртићи. 

30 250.000,00  има   

19. МЗ СМРТИЋИ 

9. Пројекат енергетске ефикасности:                                  

- замјена столарије и постављање 

термоизолације у ЈУ ОШ "Свети Сава" у 

Горњим Смртићима 

27   нема   

20. МЗ СМРТИЋИ 

10. Пројекат замјене дотрајалих подних 

облога:  

- замјена дотрајалих подних облога у ОШ 

"Свети Сава" у Горњим Смртићима 

27 18.639,00  нема   

21. 
МЗ ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА 

(01/1-014-7-25/19) 

5. Реконструкција пута Шерег Илова-

Јованићи 
27   нема   

22. 
МЗ ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА 

(01/1-014-7-25/19) 

7. Завршетак путних праваца Малешевић 1, 

Малешевић 2, пут према Јелићима 
27   нема   

23. 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА  

"РОСА" ЛИШЊА 

(01/1-014-7-8/19) 

Проширење водоводне мреже:                                                            

- проширење постојеће водоводне мреже,                           

- изградња каптажа,                                                                                

- изградња секундарних прикључака до 

крајњих корисника. 

25,50 50.000,00  нема   

24. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР  

(01/1-014-7-34/19) 

1. Израда елабората о резервама подземних 

вода на изворишту "Повелич" за потребе 

водоснабдијевања на подручју општине:  

- за водоснабдијевање сјеверних мјесних 

заједница и града Прњавора, рађена су 

детаљна истраживања количина воде 2008. 

године, као и 2012. године и урађен је 

експлоатациони бунар Б4, - због потреба 

ширења конзумног подручја неопходно је 

извршити додатно испитивање резерви 

подзе- мних вода на извориштима 

"Повелич" и "Дабрак" у условима када сва 

четири бунара раде. 

25 300.000,00  нема   

25. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 

2-А. Модернизација локалног пута првог 

реда I-8, Прњавор-Криж-Г.Мравица-Брезик-

Шаринци:- дужина пута 2500 метара 

25 200.000,00  има   

26. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 

2-Б. Модернизација локалног пута првог 

реда I-6, Прњавор-Радуњевац-Гаљиповци-

центар Г.Мравица-Милијевићи:                                                                            

- дужина пута 3000 метара 

25 250.000,00  има   

27. МЗ СМРТИЋИ 

2. Реконструкција и асфалтирање пута 

засеок "Сријеђани": 

- дужина пута 2150 метара 

24   има   

28. МЗ СМРТИЋИ 

3. Реконструкција и асфалтирање пута 

засеок "Ковачевићи": 

- дужина пута 300 метара 

24   има   

29. МЗ СМРТИЋИ 
4. Реконструкција и асфалтирање пута 

засеок "Булић":  - дужина пута 350 метара 
24   има   
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РЕД. 

БР. 
ПРИЈЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА 

БРОЈ 

БОДОВА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

у КМ 

ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

НАПОМЕНА 

30. 
МЗ ШИБОВСКА 

(01/1-014-7-4/19) 

6. Реконтрукција и асфалтирање путног 

правца засеок Томићи и Миладиновићи-

Доња Илова:- тренутно макадамски пут, 

- потребно извршити припремне радове и 

асфалтирање, 

- дужина путног правца износи 610,23 м, 

- пројектна документација постоји-

локацијски услови и грађевинска дозвола 

издата према главном пројекту број 05-

01/17 АТ од јануара 2018. године,                                                 

- израда пројектне документације 

финансирана од стране грађана. 

24   има   

31. 
МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА 

(01/1-014-7-17/19) 

3. Реконструкција и асфалтирање путног 

правца Ковачевићи-Топићи-Тешићи-реги -

онални пут Прњавор-Србац: 

- потребна комплетна реконтрукција читаве 

дионице пута 

24 20.000.00  нема   

32. 
МЗ БАБАНОВЦИ 

(01/1-014-7-24/19) 

4. Инфраструктура: 

- асфалтирање макадамског путног правца 
24   нема   

33. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА 

(01/1-014-7-30/19) 

1. Санација Друштвеног дома у склопу 

Основне школе:- у склопу О.Ш. "Никола 

Тесла" Грабик Илова налазе се просторије 

које су дате на кориштење Мјесној заједни- 

ци (простор за канцеларију и просторија за 

окупљање грађана), на истим треба урадити 

унутрашње радове по постојећем предмјеру 

и предрачуну. 

24 11.642,21  нема   

34. 
МЗ БАБАНОВЦИ  

(01/1-014-7-24/19) 

2. Асфалтирање путног правца у 

Бабановцима до џамије 
22   нема   

35. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

8. Дистрибутивни цјевовод од улице Владе 

Винчића до насеља Долине у Прњавору: 

- реконтрукција водоводне мреже у циљу 

унапређења водоснабдијевања, 

- због малог пречника слаб притисак 

цјевовода, 

- отежано одржавање водоводне линије јер 

се цијеви налазе на великој дубини. 

22 100.500,00  нема   

36. 
КК "МЛАДОСТ БУЛДОГС" 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-33/19) 

Изградња спортске дворане у Прњавору: 

- изградњом спортске дворане, средства 

која се сада издвајају за закуп постојеће 

дворане, могла би бити усмјерена у друге 

сврхе за развој спорта 

20   нема   

37. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

(01/1-014-7-27/19) 

4. Изградња фекалне канализације слива 

улице Београдска-потока Радуловац: 

- изградња нове фекалне канализационе 

мреже са постројењем за пречишћавањем 

отпадних вода. 

20 1.530.000,00  има   

38. 
МЗ КОЊУХОВЦИ 

(01/1-014-7-31/19) 

5. Асфалтирање улице крај гробља: 

- урађена пројектна документација 
20 80.000,00  има   

39. 
МЗ ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА 

(01/1-014-7-25/19) 

3. Завршетак радова на објекту  у МЗ 

подручници Јованић 
19   нема   

40. 
МЗ КОЊУХОВЦИ 

(01/1-014-7-31/19) 

3. Дјечије игралиште:- планирано је да игра- 

лиште има зелену површину са пратећим 

садржајима за дјецу предшколског узраста, 

као и асфалтирано игралиште за баскет, 

- дио средстава би обезбиједили привредни 

субјекти са подручја МЗ, док дио средстава 

треба да обезбиједи општина. 

18,50   нема   

41. 
МЗ КОЊУХОВЦИ 

(01/1-014-7-31/19) 
6. Завршетак расвјете и електрификације 18,50   нема   

42. 
МЗ ГУСАК-ГАЈЕВИ 

(01/1-014-7-38/19) 

Асфалтирање пута у Гусаку: 

- потребно је извршити проширење пута и 

уплањење проширеног дијела, ископ 

одводних канала, уградња одговарајућих 

пропуста, припрему за асфалтирање,  

- путни правац од Љубојевић Чеде према 

Траљић Лазару дужине 1000 м. 

18   нема   
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43. 
МЗ ЛИШЊА 

(01/1-014-7-39/19) 

Асфалтирање путног правца Осоје (Горња 

Мравица-Лишња: 

- прибављање локацијских услова; 

- изградња и реконтрукција пута. 

17,50 110.000,00  нема   

44. 
МЗ КУЛАШИ-ПОПОВИЋИ 

(01/1-014-7-13/19) 

2. Модернизација локаног пута првог реда, 

пут од регионалног пута Р-474-Бања 

Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани: 

- Реконтрукција и модернизација локалног 

пута првог реда дужине 8000 м,  

- потребно је урадити пројектну 

документацију, земљане радове и 

асфалтирање тог дијела пута 

17 500.000,00  нема   

45. 
МЗ НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

(01/1-014-7-19/19) 

Водоснабдијевање три МЗ (Насеобина 

Лишња, Чорле, Отпочиваљка-Мрачај) са 

изворишта Дабрак: 

- изградња базена и водоводне мреже 

17   нема   

46. 
МЗ ЧОРЛЕ 

(01/1-014-7-28/19) 

1. Асфалтирање путног правца Брежине-

Дом Чорле: 

- недовршено асфалтирање путног правца 

дужине 800 м, 

- постоји пројектна документација 

17   има   

47. 
МЗ ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-9/19) 

Изградња дијела улице од улаза у "Санино" 

до трафо станице: 

- ријешити имовинске односе 

- израда пројектне документације и 

прибављања грађевинске дозволе 

16,50   нема   

48. 
МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА 

(01/1-014-7-17/19) 

2. Реконструкција и асфалтирање путног 

правца Ждребуша-школа (Велика Илова): 

- потребна комплетна реконтрукција читаве 

дионице пута 

16,50   нема   

49. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА 

(01/1-014-7-30/19) 

4. Модернизација путног правца раскршће 

Станић-школа:- путни правац дужине 1000 м 
16,50   има   

50. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА (01/1-

014-7-30/19) 

6. Модернизација путног правца Поњава 

вода-Симићи:  

- из постојећег пројекта урадити дужину 

путног правца од 650 м Поњава вода-

Самарџићи, - на постојећој траси урадити 

земљане радове, тампон и асфалт, - на ову 

дужину грађани улажу 32.000,00 КМ 

16,50   има   

51. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 

2-Ц. Модернизација локалног пута другог 

реда, Осиште-црква у Г.Мравици-Доња 

Мравица:  - дужина пута 1500 метара 

16 110.000,00  има   

52. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 

2-Д. Модернизација локалног пута другог 

реда, Цвијетићи-Лишња, поред куће Шушак 

Милутина:- дужина пута 500 метара 

16 40.000,00  има   

53. 
МЗ ШТРПЦИ 

(01/1-014-7-37/19) 
3. Покривање спомен Дома 16   нема   

54. МЗ СМРТИЋИ 

8. Набавка и постављање кућица за 

аутобуска стајалишта:                                                                                 

- постављање 4 кућице за аутобуска 

стајалишта на локацијама Благојевићи, 

Јадовица, Смртићи-центар и Ковачевићи. 

16   нема   

55. МЗ СМРТИЋИ 
1. Реконструкција и асфалтирање пута 

засеок "Врачевићи": - дужине 1500 метара 
16   има   

56. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 

2-Ц. Модернизација локалног пута другог 

реда, Анска обала-Дудевац-Моравци-

Лучић-Пргоњић-Милијевићи-Милошевићи:   

- дужина пута 3000 метара 

15   нема   

57. 
МЗ КУЛАШИ-ПОПОВИЋИ 

(01/1-014-7-13/19) 

1. Изградња новог моста -Луке  

- постојећи мост је оштећен и прелазак 

преко њега је опасан  

14 140.000,00  нема   

58. 
МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА 

(01/1-014-7-17/19) 

4.  Реконструкција и асфалтирање путног 

правца Коник-Вејино брдо-Печенег Илова: 

- потребна комплетна реконтрукција читаве 

дионице пута 

14   нема   
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59. 
МЗ НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

(01/1-014-7-20/19) 

2. Асфалтирање путног правца магистрални 

пут М 16.1-Жаковац-Срповци: 

- на дијелу путног правца М 16.1-Жаковац-

Срповци од куће Милијевић Милољуба 

неопходно је извести земљане радове, 

припрему и асфалтирање дужине 500 м 

- пројектна документација постоји и 

ширина асфалта по пројекту била би 3,5 м. 

14   има   

60. 
МЗ БАБАНОВЦИ 

(01/1-014-7-24/19) 

1. Санација пута (од улице Јована Стерије 

Поповића до локалног пута Караћ-дом 

Бабановци:- асфалтирање путног правца 

14 90.000,00  нема   

61. 
МЗ ЛИШЊА 

(01/1-014-7-6/19) 

2. Локални пут: 

- поправка постојеће путне мреже у дужини 

од 500 м,                                                                             

- постављање новог асфалта у дужини од 

750 м, 

- постављање новог асфалта, правац Лишња-

Гуњића пилана-Горња Мравица у дужини  

од 1800 м.                                                                                                            

13,50 220.000,00  нема   

62. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА 

(01/1-014-7-30/19) 

2. Модернизација путног правца Николићи-

Дујаковићи (пут трећег реда): 
13,50   има   

63. 
МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА  

(01/1-014-7-17/19) 

1. Изградња Друштвеног дома у Великој 

Илови:- ради се на припремању дозвола за 

изградњу Друштвеног дома,- потребна уку- 

пна средства по пројекту који је у изради. 

13   нема   

64. МЗ СМРТИЋИ 
5. Реконструкција и асфалтирање пута 

Марићи-црква: - дужине 300 метара 
13   има   

65. 
МЗ КОЊУХОВЦИ 

(01/1-014-7-31/19) 

2. Асфалтирање путног правца на подручју 

МЗ 

- асфалтирање улице према Пргоњићима и 

улице у продужетку од Југо дијелова, 

- дужина путних праваца око 800 м 

13   нема   

66. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

7. Водовод резервоар Дренова-Грумићи-

Алексићи: 

- грађани који до сада нису били у могућно- 

сти да се прикључе на водоводну мрежу, а 

имају проблем са недостатком воде 

12,50 150.000,00  нема   

67. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

9. Изградња водоводне линије од резерво- 

ара Дренова до засеока Грумићи-Алексићи: 

- тридесетак домаћинстава МЗ Дренова 

имају проблем са недостатком воде, те је 

неопходна изградња нове водоводне линије 

од постојећег резервоара до засеока 

Алексићи-Грумићи у дужини од око 5000 м  

12,50 150.000,00  нема   

68. 
МЗ НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

(01/1-014-7-20/19) 

1. Асфалтирање путног правца Парамије-

Ђукића пут: 

- неопходно је извести земљане радове, 

припрему и асфалтирање, дужине 600 м 

12   има   

69. 
МЗ НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

(01/1-014-7-20/19) 

3. Асфалтирање путног правца магистрални 

пут М 16.1-Мујинци-Срповци: 

- потребно је извести земљане радове, 

припрему и асфалтирање од куће Ненада 

Васића до Ловачке куће, дужине 1500 м 

- пројектна документација постоји 

12   има   

70. 
МЗ ОТПЧИВАЉКА-МРАЧАЈ 

01/1-014-7-21/19 

1. Асфалтирање путног правца магистрални 

пут М 16.1-Мрачај-Отпочиваљка: 

- потребно је извести земљане радове, 

припрему и асфалтирање на двије дионице 

укупне дужине 1000 м 

12   има   

71. 
МЗ ВРШАНИ 

(01/1-014-7-23/19) 

Модернизација путног правца Кунара 

(центар Вршана)-Ћетојевићи: - овај путни 

правац би мјештанима Ћетојевића скратио 

удаљеност до амбуланте са 8 km на 4 km, и 

тај путни правац иде кроз средину села и до 

гробља. - путни правац је ширине 3 м и има 

урађене канале, потребно насути и 

асфалтирати. 

12   нема   
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72. 
МЗ ШИБОВСКА 

(01/1-014-7-4/19) 

8. Санација друштвеног дома у Штивору:                                 

- санација електроинсталација, 

 - замјена вањске столарије (прозори и 

улазна врата),            

- санација мокрог чвора,                                                                   

- кречење просторија,                                                                         

- обезбјеђење противпожарног система,                                   

- асфалтирање испред улаза у друштвени 

дом,                       

- прикључење воде на систем водоснабдије- 

вања "Повелич",                                                                                             

- прибављање употребне дозволе. 

11,50   нема   

73. 
МЗ ГАЉИПОВЦИ 

(01/1-014-7-7/19) 

3. Асфалтирање путне мреже у дужини од 4 

км (МЗ Доњи Гаљиповци, засеок Лазићи, 

засеок Глигорићи, Ново насеље): 

- припремни радови су завршени 

- потребно је асфалтирање (тампон и асфалт) 

11 300.000,00  нема   

74. 
МЗ КУЛАШИ-ПОПОВИЋИ 

(01/1-014-7-13/19) 

4. Модернизација локаног пута другог реда 

II-11, пут од локалног пута I-9-Бибери-

Лукићи у Горњим Поповићима: 

- реконтрукција и модернизација локалног 

пута дужине 4,2 км, 

- потребно урадити земљане радове као и 

асфалтирање тог дијела пута 

11 500.000,00  нема   

75. 
МЗ КУЛАШИ-ПОПОВИЋИ 

(01/1-014-7-13/19) 

5. Реконтрукција и санација Друштвеног   

  дома Превија 

 - санација или замјена крова и кровне    

 конструкције, 

- постављање унутрашње и вањске столарије, 

- фасада. 

11 60.000,00  нема   

76. 
МЗ ДОЊА МРАВИЦА 

(01/1-014-7-16/19) 

2. Изградња пута:- потребно ја асфалтирати 

локални пут дужине 950 м, ширине 3м 
11   нема   

77. 
МЗ ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ 

(01/1-014-7-22/19) 

1. Асфалтирање путног правца Сабањска 

Ријека-Укрина (Стара Дубрава): 

- потребно је израдити пројектну 

документацију, траса је у великој мјери 

одрађена 

- путни правац дужине 2200 м 

11   нема   

78. 
МЗ ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ 

(01/1-014-7-22/19) 

3. Асфалтирање путног правца Вијачани 

(центар)-Пеулићи (Боровица): 

- за поменути путни правац постоји урађена 

пројектна документација 

-дужина путног правца 2000 м 

11   има   

79. 
МЗ ОРАШЈЕ 

(01/1-014-7-35/19) 

3. Изградња асфалтног пута: 

- изградња асфалтног пута на подручју МЗ 

Орашје-Ново село у оквиру буџетских 

средстава општине 

11   нема   

80. 
МЗ ОРАШЈЕ 

(01/1-014-7-35/19) 

4. Водоснабдијевање у МЗ орашје-Ново 

село: 

- водоснабдијевање наведених села са 

изворишта воде Отпочиваљка, пројектом 

би дијелом финансијски били укључени 

мјештани наведених села  

11   нема   

81. 
МЗ ПОТОЧАНИ 

(01/1-014-7-40/19) 

2. Асфалтирање пута: 

- асфалтирање пута према Дубравцима 

дужине 1000 м. 

11   нема   

82. 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВЕНА ОПШТИНА 

КУЛАШИ 

(01/1-014-7-14/19) 

Сала за народ: 

- сала за потребе становника Кулаша, као и 

свих парохијана кулашке парохије коа 

обухвата села: Кулаши, Поповићи, Присоје 

и Горњи Вијачани. Сала ће служити како за 

образовне, вјерске и културне 

манифестације, тако и за сва јавна 

окупљања. 

10,50 120.000,00  нема   

83. МЗ СМРТИЋИ 

6. Постављање јавне расвјете у центру села 

Доњи Смртићи:                                                                                      

- постављање 25 лампи 

10   има   
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84. МЗ СМРТИЋИ 

7. Набавка и постављање лампи за јавну 

расвјету у Горњим Смртићи:                                                                                      

- постављање 80 лампи, кабал, 30 стубова. 

10   има   

85. МЗ ГОРЊА МРАВИЦА 1. Водоснабдијевање МЗ Горња Мравица: 10 2.000.000,00  нема   

86. 
МЗ ШИБОВСКА 

(01/1-014-7-4/19) 

9. Припрема и  асфалтирање путног правца 

засеок Сарићи и Божуновићи и Шерег 

Илова: - тренутно макадамски пут,                                                                 

- потребно извршити припремне радове и 

асфалтирање,                                                                                        

- дужина путног правца износи 1180,00 м,               

- пројектна домументација постоји 

(локацијски услови и грађевинска дозвола 

издата према гавном пројекту број 04-360-

129/06 од маја 2006. године,) 

- израда пројектне документације 

финансирана од стране грађана. 

10   има   

87. 
МЗ ГРАБИК ИЛОВА 

(01/1-014-7-30/19) 

3. Модернизација путног правца 

регионални пут Р 474-Симићи: 

- путни правац дужине 350 м 

10   има   

88. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

5. Израда пројекта пречистача отпадних 

вода за град Прњавор: 

- израда пројектне документације третман 

отпадних вода: 

* на колектору Ф 1000 на Вијаци, 

* канализација Ф 300 у улици Владе 

Винчића 

*фекална канализација Д 315 на парцели 

к.ч. број 1739/2 К.О. Прњавор 

*фекална канализација Д 250 на парцели 

к.ч. број 1579/5 К.О. Прњавор 

*фекална канализација Д 500 на парцели 

к.ч. број 447/2 К.О. Околица 

*фекална канализација Д 800 на парцели 

к.ч. број 823/346 К.О. Коњуховци 

10 30.000,00 нема   

89. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

10. Израда пројектне документације за 

реконструкцију водоводне мреже од 

Крајишке до улице до насеља Бабановци   

10   нема   

90. 
МЗ ШИБОВСКА 

(01/1-014-7-4/19) 

5. Реконтрукција и асфалтирање путног 

правца Доња Илова-засеок Вуковићи: 

- припремни радови су завршени, фирма 

Кусић путеви је била извођач радова, 2006. 

године уз учешће грађана од 22.815,00 КМ, 

на основу Уговора број: 02-015-13/06 од 

06.06.2016. године,                                                                          

- потребно асфалтирање.  

9   нема   

91. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

2. Реконтрукција водоводне линије од 

улице Крајишке до насеља Бабановци: 

- из Крајишке улице до ауто сервиса Ђекић, 

80-их година урађена је водоводна линија 

од ПВЦ цијеви пречника Д 63 mm. С 

обзиром на тенденцију пораста изградње 

броја објеката, а самим тим и броја 

прикључака на водоводну мрежу на овом 

подручју, дошло је до потребе повећања 

пречника водовода како би се могло 

обезбиједити уредно снабдијевање 

потрошача водом. 

9 85.000,00  нема   

92. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

4. Израда канализације у Јефимијиној 

улици: 

- десетак домаћинстава није у могућности 

да се прикључи на градску канализациону 

мрежу због висинске разлике између 

постојеће канализационе линије и кућних 

прикључака, 

- на основу урађеног пројекта у 2019-ој 

години а радове на канализацији извести 

2020-ој години. 

9 35.000,00  нема   



22                           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                         21.5.2019. 
 

РЕД. 

БР. 
ПРИЈЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА 

БРОЈ 

БОДОВА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

у КМ 

ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА 

НАПОМЕНА 

93. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

3. Израда пројектне документације за 

канализацију у Јефимијиној улици: 

- извршити пројектовање канализационе 

линије за потребе десетак домаћинстава која 

нису у могућности прикључења на постојећу 

у Јефимијиној улици, 

-дужина планиране канализације је око 650 м. 

8 5.000,00  нема   

94. 
МЗ ОРАШЈЕ 

(01/1-014-7-35/19) 

2. Изградња пута: 

- изградња пута у мјесној заједници 

Орашје-Ново село, путни правац трговина 

Озрен-Микићи-Ново село центар-Просјек, 

дужина пута 2800 м, 

- потребно је урадити канале, посути пут 

каменим агрегатом. 

8   нема   

95. 
МЗ ШИБОВСКА           

 (01/1-014-7-4/19) 

3. Реконтрукција и асфалтирање путног 

правца Шерег Илова (гробље)-Чапљаци-

Прљача: - припремни радови, - асфалтирање. 

7   нема   

96. 
БОРО ПЕТРОВИЋ 

(01/1-014-7-5/19) 
Асфалтирање пута у Поповићима 7 50.000,00  нема   

97. 
МЗ ПАЛАЧКОВЦИ 

(01/1-014-7-10/19) 

2. Дом МЗ Палачковци 

- израда крова на дијелу сале  
7 13.000,00  има   

98. 
МЗ КОКОРИ 

(01/1-014-7-11/19) 

1. Асфалтирање путног правца Омладински 

дом-Гробље (Скакавци) 
7   нема   

99. 
МЗ КОКОРИ 

(01/1-014-7-11/19) 
2. Санација Омладинског дома у Скакавцима 7   нема   

100. 
МЗ КУЛАШИ-ПОПОВИЋИ 

(01/1-014-7-13/19) 

3. Изградња канализационе инфраструктуре 

у Кулашима: 

- израда пројектне документације, 

- изградња канализационе мреже у ужем 

дијелу Кулаша. 

7 400.000.00  нема   

101. 
МЗ ДОЊА МРАВИЦА 

(01/1-014-7-16/19) 

1. Изградња Друштвеног дома: 

- потребан материјал за изградњу  
7   нема   

102. 
МЗ НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

(01/1-014-7-20/19) 

4. Реконтрукција Друштвеног дома: 

- потребна је реконтрукција кровне 

контрукције, унутрашњост Дома, подова, 

столарију као и спољашност 

7   нема   

103. 
МЗ ЧОРЛЕ 

(01/1-014-7-28/19) 

2.  Асфалтирање путног правца Дом Чорле-

Митрићи-ОШ Млинци: 

- асфалтирање путног правца дужине 1500 м,

-није урађена пројектна документација. 

7   нема   

104. 
МЗ ЧОРЛЕ 

(01/1-014-7-28/19) 

5. Адаптација Омладинског дома Чорле:- 

замјена столарије,- уређење подова,- 

вањско уређење,- кречење,-фасада.  

7   нема   

105. 
КП „ВОДОВОД“ АД 

ПРЊАВОР 

(01/1-014-7-34/19) 

6. Израда пројекта за водоводну линију 

резервоар Дренова-Алексићи-Грумићи: 

- извршити пројектовање водоводне линије  

Д 75 мм од базена Дренова до насеља 

Грумићи-Алексићи дужине око 5000 м. 

7 6.000,00  нема   

106. 
МЗ ПОТОЧАНИ 

(01/1-014-7-40/19) 

5. Расвјета: 

- спајање тј. наставак расвјете из центра 

Поточана према Којин Хану. 

7   нема   

107. 
МЗ ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ 

(01/1-014-7-2/19) 

3. Водоснабдијевање МЗ Доњи Гаљиповци 

- припрема пројектне документације, 

- извођење радова, 

-остале активности 

5 

  

нема   

108. 
МЗ ГАЉИПОВЦИ 

(01/1-014-7-7/19) 
1. Водовод 5   нема   

109. 
МЗ ЧОРЛЕ 

(01/1-014-7-28/19) 

3.  Асфалтирање путног правца Магистрала-

Васићи-Гробље-шумарова кућа: 

- асфалтирање путног правца дужине 2500 м,

- у току је израда пројектне документације. 

3   нема   

110. 
МЗ ГАЉИПОВЦИ 

(01/1-014-7-7/19) 

2. Постављање јавне расвјете од воде 

Брестовац до цркве: 

- Расвјетна тијела (ЛЕД) са носачима су 

набављена, потребно је 8-10 стубова 

1   нема   
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 5. Пра- 

вилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и једи- 

ница локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 20/12), члана 37. Статута општи- 

не 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 25. 

сједници одржаној дана 20. маја 2019. године, дони- 

јела је 

 
   О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

1604/11) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 

1604/11 „Бишчевац“ њива 5. класе (нови број), у 

површини од 275 м
2
, уписана у ПЛ број 225/712, к.о. 

Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, којој према стању земљишне књиге одговара 

к.ч. бр. 311/24 „Бишчевац“ њива (стари број), у повр- 

шини од 275 м
2
, уписана у „А“ листу зк.ул.1789, к.о. 

Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 ди- 

јела, која се налази у четвртој зони градског грађе- 

винског земљишта, по почетној продајној цијени од 

5.304,75 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине Пр- 

њавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 

банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Продаје се  непокретност из члана 1. ове 

одлуке, а продаја ће се извршити усменим јавним 

надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицита- 

ција). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 

општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 

интернет страници општине, на начин одређен пра- 

вилником, а истовремено ће бити истакнут и на огла- 

сним таблама општине. 

       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба-  

ма наведеног правилника. 

 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непокре- 

тности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 

сник, комисија може приступити поступку продаје 

непокретности непосредном погодбом, под условом 

да цијена не може бити нижа од почетне цијене 

објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговарају- 

ћи уговор у писаној форми, након прибављеног пози- 

тивног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 

пске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 

 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани угово- 

ром, а најкасније у року од 7 дана од дана доста- 

вљања позитивног мишљења Правобранилаштва Ре- 

публике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне ци- 

јене. 
 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-73/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

208 
  

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. 

и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
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располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), 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 25. сједници одржаној дана 20. 

маја 2019. године, донијела је 

 
   О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

1604/5) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. бр. 

1604/5 „Бишчевац“ њива 5. класе, у површини од 346 

м
2
, уписана у ПЛ број 225/712, к.о. Прњавор, посјед 

општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, којој према 

стању земљишне књиге одговара к.ч. бр. 311/8  

„Бишчевац“ њива, у површини од 346 м
2
, уписана у 

„А“ листу зк.ул. 1789, к.о. Прњавор, власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у 

четвртој зони градског грађевинског земљишта, по 

почетној продајној цијени од 6.674,34 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 

Нове банке а.д. Бања Лука. 

 

Члан 2. 

(1) Продаје се  непокретност из члана 1. ове 

одлуке, а продаја ће се извршити усменим јавним 

надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: 

лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 

општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 

интернет страници општине, на начин одређен 

правилником, а истовремено ће бити истакнут и на 

огласним таблама општине. 

       
Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 

дбама наведеног правилника. 

 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 

кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 

сник, комисија може приступити поступку продаје 

непокретности непосредном погодбом, под условом 

да цијена не може бити нижа од почетне цијене 

објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговара- 

јући уговор у писаној форми, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 
 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани уго- 

вором, а најкасније у року од 7 дана од дана доста- 

вљања позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 
 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне 

цијене. 
 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-74/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 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 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. 

и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), 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 25. сједници одржаној дана 20. 

маја 2019. године, донијела је 
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   О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

138/5) у својини општине Прњавор 

  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 

у својини општине Прњавор, означене као к.ч. 

бр.138/5 „Школско двориште“ двориште, у површи- 

ни од 303 м
2
, уписана у ПЛ број 83/61, к.о. Горњи 

Штрпци посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, којој према стању земљишне књиге одговара 

к.ч. бр.1032/556 „Школско двориште“ двориште, у 

површини од 303 м
2
, уписана у „А“ листу зк.ул.2570, 

к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, која се налази ван обухвата градског грађе- 

винског земљишта, по почетној продајној цијени од 

6 КМ по m
2
, што износи 1.818,00 КМ, утврђеној на 

основу налаза судског вјештака пољопривредне стру- 

ке др Драгана Мандића, рјешење број:01/2-704-

101/2000 од 20.04.2019. године. 

(2) Средства добијена продајом предметне 

непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 

Нове банке а.д. Бања Лука. 

 

Члан 2. 

(1) Продаје се  непокретност из члана 1. ове 

одлуке, а продаја ће се извршити усменим јавним 

надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лици- 

тација). 

(2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 

општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 

интернет страници општине, на начин одређен прави- 

лником, а истовремено ће бити истакнут и на огла- 

сним таблама општине. 

       

Члан 3. 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 

комисија), а у складу са одредбама Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 

ма наведеног правилника. 

 

Члан 4. 

(1) Лицитација се може одржати само ако у 

њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 

кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 

кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 

1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 

у конкретном случају учесник лицитације дужан 

положити износ од 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, комисија може приступити поступку 

продаје непокретности непосредном погодбом, под 

условом да цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 

утврђена као најповољнија закључује се одговара- 

јући уговор у писаној форми са обавезном угово- 

рном одредбом о изградњи стамбено – пословног 

објекта, након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске. 

 (5) Ако учесник лицитације из претходног 

става одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да у име Општине Прњавор закључи 

и потпише уговор. 

 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену 

исплати на рачун продавца, до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, на начин и под 

условима који ће бити прецизније дефинисани уго- 

вором, а најкасније у року од 7 дана од дана доста- 

вљања позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 

 

Члан 6. 

 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 

се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 

својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 

корист купца, након потписивања и овјере уговора 

код надлежног нотара и исплате купопродајне 

цијене. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-75/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

 

210 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), чланова 16. и 18. Закона о систе- 

му јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланова 6, 7. и 

8. Закона о министарским, владиним и другим име- 

новањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), 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 сједници одржаној дана 20. маја 2019. 

године, донијела је 

                                                        

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач општина Прњавор и расписивању Јавног 

конкурса 
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Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују кри- 

теријуми за избор и именовање  органа у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач општина 

Прњавор, и то:  

1) директора Јавне установе Центар за соција- 

лни рад Прњавор,  

2) директора Јавне установе Центар за култу- 

ру Прњавор,  

3) чланова Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу Прњавор,  

4) чланова Управног одбора јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и  

5) чланова Надзорног одбора Јавног преду- 

зећа „Радио Прњавор“ Прњавор. 

(2) Под критеријумима за избор органа из 

претходног става сматрају се општи и посебни усло- 

ви утврђени овом одлуком, оснивачким актом и 

статутом усанове и предузећа. 
 

Члан 2. 

(1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 

 1) да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

 2) да су старији од 18 година, 

3) да имају општу здравствену способност,  

 4) да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисципли- 

нске мјере на било којем нивоу власти у Републици 

Српској у периоду од три године прије дана 

објављивања упражњене позиције, 

 5) да нису осуђивани за кривична дјела које 

их чине неподобним за обављање послова на упра- 

жњеним позицијама,  

6) да се против њих не води кривични посту- 

пак, 

 7) да се на њих не односи члан IX-1. Устава 

Босне и Херцеговине. 
 

(2) Посебни услови за именовање органа из 

претходног члана су:  

1)  за директора Јавне установе Центар за со- 

цијални рад Прњавор: 

1. ВСС (дипломирани социјални радник, ди- 

пломирани правник, дипломирани психолог, дипло- 

мирани педагог, дипломирани психолог-педагог, ди- 

пломирани социолог, менаџер социјалне политике и 

социјалне заштите, дипломирани специјални педагог 

и дипломирани дефектолог односно дипломирани 

специјални едукатор и рехабилитатор) или лица која 

имају високу стручну спрему економског усмјерења, 

2. најмање пет година радног искуства у 

струци, 

3. положеним стручним испитом за рад у 

органима управе; 
 

2) за директора Јавне установе Центар за 

културу Прњавор: 

1. високa школскa спремa (седми степен 

стручности), 

2. три године радног искуства; 
 

3) за чланове Управног одбора Јавне устано-  

ве Центар за културу Прњавор (три члана):  

1. висока или виша школска спрема; 
 

4) за чланове Управног одбора Јавне уста- 

нове Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (три чла- 

на - представник оснивача, представник савјета роди- 

теља и представник стручног вијећа предшколске 

установе): 

1. висока или виша стручна спрема, VII или 

VI степен стручне спреме; 
 

5) за чланове Надзорног одбора Јавног пре- 

дузећа „Радио Прњавор“ Прњавор (три члана): 

1. висока или виша стручна спрема, VII или 

VI степен стручне спреме. 
 

(3) Запослени у јавној установи и јавном 

предузећу не могу бити чланови управног и надзо- 

рног одбора те установе, односно предузећа, осим за 

Управни одбор ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор. 

 

Члан 3. 

Расписује се јавни конкурс за избор и имено- 

вање: 

1) директора ЈУ Центар за социјални рад Пр- 

њавор, 

2) директора ЈУ Центар за културу Прња- 

вор, 

3) чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

културу Прњавор, 

4) чланова Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, 

5) чланова Надзорног одбора Јавног предузе- 

ћа „Радио Прњавор“ Прњавор. 
 

Члан 4. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање орга- 

на из члана 3. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вече- 

рње новости“.  

(2) Рок за подношење пријава на јавни ко- 

нкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конку- 

рса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

 

Члан 5 

(1) Скупштина општине ће именовати Коми- 

сију за избор која ће провести процедуру јавног 

конкурса и доставити начелнику општине (за чла- 

нове управних одбора јавних установа) и Комисији 

за избор и именовање Скупштине општине (за ди- 

ректоре јавних установа и чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор) ранг-

листу кандидата за органе из члана 1. ове одлуке. 

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји се 

од пет чланова и то три члана из реда општинских 

службеника, а два члана са листе стручњака, који 

нису запослени у Општонској управи општине 

Прњавор.  

(3) У Комисију за избор из став 1. овог члана 

именују се лица која имају најмање исти или већи 

степен стручне спреме за који се спроводи поступак, 

те лица која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 
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Члан 6. 

Стручне и административно-техничке посло- 

ве на провођењу ове одлуке, обављаће Стручна слу- 

жба Скупштине општине. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01-022-76/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 161. и 201. став 1. По- 

словника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

и 32/17) и у складу са усвојеним Буџетом за 2019. го- 

дину, Скупштина општине Прњавор на сједници одр- 

жаној 20. маја 2019. године, донијела је  

 

П Л А Н 

утрошка средстава за техничко опремање 

Територијалне ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Територијална ватрогасна 

јединица за своје активности и чување ватрогасне 

опреме за 2019. годину 

 

I 

Овај план преставља основ за кориштење 

прикупљених намјенских средстава од пословних 

прихода привредних друштава и других правних ли- 

ца са подручја општине Прњавор у висини од 

530.000,00 КМ и средстава Ватрогасног савеза Репу- 

блике Српске у износу од 300.000,00 КМ и служиће 

за реализацију пројеката техничког опремања 

Територијалне ватрогасне јединице Прњавор и 

изградњу објекта (ватрогасног дома) који ће служити 

за смјештај јединице и чување ватрогасне опреме, и 

то како слиједи:  

     А) набавка новог ватрогасног возила-цисте- 

рна мин. 5000 л, процијењена вриједност са ПДВ 

(средства ВС РС) 300.000,00 КМ,                                                                                

    Б) набавка опреме - процијењена укупна на- 

бавна вриједност 20.000,00 КМ, 

 

назив                                                  јед. мјере     кол.               

1. колске радио станице                                ком     3 

2. батеријске лампе за шлемове     ком       17 

3. батеријски  комплет за шлем     ком     3 

4. батерије за термо-визијску камеру           ком         3 

5. кључ за надземни хидрант                        ком         3 

6. напртњаче                                                   ком         6 

7. ватрогасни опасач-радни                           ком         3 

8. сет клинова и блокова за  

     стабилизациј возила                                комплет   1                                                           

9. ватрогасно цријево-флуоросцентно ф52  ком         6       

10. рукавице за техничке интервенције        пар         5 

В) Изградња зграде Територијалне ватрог- 

сне јединицe(ватрогасног дома) 

  Буџетом предвиђена средства у износу од 

500.000,00 КМ,     

Г) Инвестиционо одржавање подразумијева 

инвестиционо одржавање ватрогасних возила (девет 

возила), ватрогасне опреме и средстава радио везе 

ТВЈ, 

процијењена вриједност 10.000,00 KM.                                     

      

  П Л А Н И Р А Н А 

Намјенска средства буџета општине Прња- 

вор                                                            530.000,00 КМ  

Средства Ватрогасног савеза Републике Ср- 

пске                                                          300.000,00 КМ  

УКУПНО ПЛАНИРАНАСРЕДСТВА 830.000,00 КМ. 

 

II 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 

Број: 01-022-79/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/12), чланa 37. Статута општине Прњавор 

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

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

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 

не Прњавор на 25. сједници одржаној 20. маја 2019. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  

 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 

вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у по- 

ступку продаје непокретности у својини општине 

Прњавор, означене као к.ч. бр. 1604/11 „Бишчевац“ 

њива 5. класе, у површини од 275 м
2
, уписана у ПЛ 

број 225/712 к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор 

са 1/1 дијела посједа, којој према стању земљишне 

књиге одговара к.ч. бр. 311/24 „Бишчевац“ њива, у 

површини од 275 м
2
, уписана у „А“ листу зк.ул. 

1789, к.о. Прњавор, власништво општине Прњавор 

са 1/1 дијела, која се налази у четвртој зони градског 

грађевинског земљишта, у следећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
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2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у свo- 

јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-3/19                                 Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

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

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку ја- 

вног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“, број 

20/12), чланa 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 

не Прњавор на 25. сједници одржаној 20. маја 2019. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 

продаје непокретности у својини општине Прњавор, 

означене као к.ч. бр. 1604/5 „Бишчевац“ њива 5. кла- 

се, у површини од 346 м
2
, уписана у ПЛ број 225/712 

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

посједа, којој према стању земљишне књиге одговара 

к.ч. бр. 311/8 „Бишчевац“ њива, у површини од 346 

м
2
, уписана у „А“ листу зк.ул. 1789, к.о. Прњавор, 

власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 

налази у четвртој зони градског грађевинског земљи- 

шта, у следећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 

јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-4/19                                  Предсједник 

Датум: 20. мај 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 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/12), чланa 37. Статута општине Прњавор 

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

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

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 

не Прњавор на 25. сједници одржаној 20. маја 2019. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  

 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 

вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у посту- 

пку продаје непокретности у својини општине Прња- 

вор, означене као к.ч. бр. 138/5 „Школско двориште“ 

двориште, у површини од 303 м
2
, уписана у ПЛ број 

83/61 к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор 

са 1/1 дијела посједа, којој према стању земљишне 

књиге одговара к.ч. бр. 1032/556 „Школско дво- 

риште“ двориште, у површини од 303 м
2
, уписана у 

„А“ листу зк.ул. 2570, к.о. Штрпци, власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у 

трећој зони градског грађевинског земљишта, у сле- 

дећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Mилоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 

јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-5/19                                 Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

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

чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 
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општине Прњавор, на 25. сједници одржаној 20. маја 

2019. године, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање органа у 

јавним установама и предузећима чији је оснивач  

општина Прњавор 

 

1. Именује се Комисија за спровођење по- 

ступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач општина Прњавор (у даљем тексту: Коми- 

сија за избор) у сљедећем саставу: 

1) Свјетлана Кузмановић, службеник, пре- 

дсједник, 

2) Дијана Милијаш Трипунопвић, службеник, 

члан, 

3) Паулина Јеврић, службеник, члан, 

4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 

5) Вујадин Малиновић, са листе стручњака, 

члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 

избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач општина Прњавор, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 

кандидата. Комисија за избор ће извјештај о про- 

веденом поступку са утврђеном ранг-листом канди- 

дата за избор по Јавном конкурсу за избор и име- 

новање органа у јавним установама и предузећима 

чији је оснивач општина Прњавор доставити наче- 

лнику општине (за чланове управних одбора јавних 

установа) и Комисији за избор и именовање Ску- 

пштине општине (за директоре јавних установа и 

чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор) на даље поступање. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-6/19                                 Предсједник 

Датум: 20. мај 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 Одлуке о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, терито- 

рија општине Прњавор“ (измјена III), Скупштина 

општине Прњавор, на 25. сједници одржанoj дана 20. 

маја 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, терито- 

рија општине Прњавор“ (измјена III), 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 општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-71/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 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 Одлуке о мјесним заједни- 

цама на опдручју општине Прњавор, Скупштина 

општине Прњавор, на 25. сједници одржанoj дана 20. 

маја 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на 

опдручју општине Прњавор, суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 

нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-77/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

након разматрања Извјештаја о реализацији Плана 

утрошка средстава за техничко опремање Терито- 

ријалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које 

користи Територијална ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 2018. 

годину, Скупштина општине Прњавор, на 25. сједни- 

ци одржанoj дана 20. маја 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за 

техничко опремање Територијалне ватрогасне једи- 

нице, изградњу објеката које користи Територијална 

ватрогасна јединица за своје активности и чување 

ватрогасне опреме за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-78/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 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 консолидованог Извјештајa о извршењу 

буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2018. 

године, Скупштина општине Прњавор, на 25. сједни- 

ци одржанoj дана 20. маја 2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор усваја ко- 

нсолидовани Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за период 01.01-31.12.2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-80/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 Извјештајa о стању управног рјешавања 

у Општинској упарви Прњавор за период од 01.01. 

2018. године до 31.12.2018. године, Скупштина 

општине Прњавор, на 25. сједници одржанoj дана 20. 

маја 2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 

штај о стању управног рјешавања у Општинској упа- 

рви Прњавор за период од 01.01.2018. године до 

31.12.2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-81/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Регионална депонија Бањалука за 2018. годину, Ску- 

пштина општине Прњавор, на 25. сједници одржанoj 

дана 20. маја 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална 

депонија Бањалука за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-82/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 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 крими- 

налитета, јавног реда и мира и безбједности саобра- 

ћаја на подручју општине Прњавор у 2018. години, 

Скупштина општине Прњавор, на 25. сједници 

одржанoj дана 20. маја 2019. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о стању криминалитета, јавног реда и 

мира и безбједности саобраћаја на подручју општине 

Прњавор у 2018. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-83/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 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), на- 

кон разматрања Информације о коришћењу јавних 

површина на подручју општине Прњавор у 2018. 

години, Скупштина општине Прњавор, на 25. сје- 

дници одржанoj дана 20. маја 2019. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о коришћењу јавних површина на 

подручју општине Прњавор у 2018. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-84/19                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

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

њавор („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 организовању и 
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наплати комуналне накнаде у 2018. години, Ску- 

пштина општине Прњавор, на 25. сједници одржанoj 

дана 20. маја 2019. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о организовању и наплати комуналне 

накнаде у 2018. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-85/19                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2019. год.             Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 
 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
 

225 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу-  

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18) и 

члана 9. став 1. Правилника о критеријумима, начи- 

ну и поступку расподјеле средстава удружењима из 

области културе и осталим удружењима („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 2/18), начелник 

општине Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава удружењима из области 

културе и осталим удружењима 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 

них средстава обезбијеђених у буџету општине 

Прњавор на буџетској позицији 415200 – Помоћ 

удружењима из области културе и осталим удру- 

жењима, у оквиру организационе јединице 00750150 

– Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

 На основу приједлога Комисије за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и 

осталих удружења, средства у износу од 37.000,00 

КМ расподјељују се на начин како слиједи: 

 

Реди 
број 

Назив 
Пројекта/програма 

Носилац активности 
Износ у 
КМ 

1. Bicke rock fest  Мото клуб „Прњавор 07“ Прњавор 17.000,00 

2. Штампање Зборника радова  „Удружење писаца завичаја“ Прњавор  400,00 

3. Историја Прњавора у великом рату 
Удружење ратних добровољаца 1912-1918. 
њихових потомака и поштовалаца Прњавор 

300,00 

4. 
Годишњи концерт поводом 20 година 
рада 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 800,00 

5. 
Пета позоришна ревија „Прњавор и 
пријатељи“ 

СПКД „Просвјета“ Прњавор 350,00 

6. Дочек дјечије нове године СПКД „Просвјета“ Прњавор 200,00 
7. 16. маскенбал за дјецу СПКД „Просвјета“ Прњавор 1.200,00 

8. 
17. општинска смотра фолклора 
поводом Дана општине  

СПКД „Просвјета“ Прњавор 400,00 

9. 
13. такмичење фолклорних секција 
СПКД „Просвјета“  

СПКД „Просвјета“ Прњавор 500,00 

10. Двадесете Васкршње свечаности СПКД „Просвјета“ Прњавор 1.500,00 
11. Смотра ветерана фолклора СПКД „Просвјета“ Прњавор 500,00 
12. Очистимо Љубић Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 250,00 

13. 
Љубић 2019. – Годишњица ПД „Корак 
више“ Прњавор 

Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 400,00 

14. 
Let’s do it – Милион садница за један 
дан 

Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 200,00 

15. Љетно кино Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 300,00 
16. Дјечија шетња на Љубићу Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 300,00 
17. „Камп пријатељства 2019“ Планинарско друштво „Корак више“ Прњавор 300,00 

18. 
8. Манифестација поводом 
обиљежавања Првог српског устанка 

ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.500,00 

19. Смотра дјечијег народног стваралаштва ГКУД „Пронија“ Прњавор 3.000,00 
20. Годишњи концерт секција друштва ГКУД „Пронија“ Прњавор 1.500,00 

21. 
Легализације објеката у избјегличким 
насељима у општини Прњавор и 
легализације некретнина у ФБиХ 

Удружење „Останак“ О.О. Прњавор 3.500,00 

22. Петровдански сабор фолклора КУД „Свилен конац“ Насеобина Лишња 1.200,00 
23. Своме роду од Косова до данас СКК „Таласи“ Прњавор 300,00 

24. 
Обиљежавање 20. година од оснивања 
СКК Таласи 

СКК „Таласи“ Прњавор 300,00 

25. Прњаворске хорске свечаности СЦПД „Свети Георгије“ Прњавор 800,00 

  



32                           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                         21.5.2019. 
 

Члан 3.  

 Приликом одлучивања о висини средстава 

посебно ће се водити рачуна о тренутној располо- 

живости средстава у буџету општине. 

 Одлуку о исплати новчаних средстава доно- 

си Начелник општине у форми закључка, а на прије- 

длог Одјељења за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности.  
 

Члан 4.  

 За реализацију ове одлуке задужују се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 

 Субјекти којима се дозначе средства дужни 

су иста оправдати рачунима, те разлику неутрошених 

средстава вратити на рачун општине, што ће се узети 

у обзир приликом наредне расподјеле средстава. 
 

Члан 6.  

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о расподјели средстава са буџетске 

позиције – Помоћ удружењима из области културе и 

осталим удружењима („Службени гласник општине 

Прњавор“ број: 8/18 и 10/18). 
 

Члан 7.  

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  
 

Број: 01/1-022-66/19                                Начелник     

Датум: 15. мај 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 30. Уредбе о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних војних инва- 

лида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Ср-  

пске („Службени гласник Републике Српске“, број 

26/19) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

12/18), начелник доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за стамбено збрињавање  

породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  

Републике Српске 

 

1. Именује се комисија за стамбено збри- 

њавање породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске у саставу: 

0) Владимир Рупа, предсједник, испред прво- 

степеног органа-лице грађевинске струке,  

1) Дамир Живковић, члан, испред Борачке 

организације општине Прњавор, 

2) Радивоје Шуман, члан, испред Борачке 

организације општине Прњавор, 

3) Жељко Керезовић, члан, испред Општи- 

нске организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила и 

4) Невенко Кусић, члан, испред Удружења ра- 

тних војних инвалида општине Прњавор. 

2. Задатак Комисије је да утврди условност 

стамбене јединице за становање и стварну стамбену 

ситуацију подносиоца захтјева и о томе сачини 

записник у складу са Уредбом о стамбеном збри- 

њавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 26/19). 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 
 

Број: 01/1-014-134/19                           Начелник     

Датум: 30. aприл 2019. године      Дарко Томаш, с.р. 
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