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На основу члана 75. став 1. и 2, а у вези са 

чланом 73. Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 

74/17), члана 14. Правилника о мјерама заштите, 

начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона 

санитарне заштите („Службени гласник Републике 

Српске”, број 76/16), члана 29. став 1. тачка 17. 

Статута oпштине Прњавор („Службени гласник 

oпштине Прњавор”, број: 15/17 и 12/18) и члана 161. 

став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор”, 

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

Прњавор, на 26. сједници, одржаној 10. јула 2019. 

године године, донијела  је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма зона санитарне заштите воде за 

пиће изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”,  

општина Прњавор 

 

Члан 1. 

Овом одлуком усваја се Програм зона 

санитарне заштите воде за пиће за изворишта 

„Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прња- 

вор, са Елаборатом о квалитету и резервама 

подземне воде, за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” 

на подручју општине Прњавор.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Програм зона 

санитарне заштите воде за пиће за изворишта 

„Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине 

Прњавор са Елаборатом о квалитету и резервама 

подземне воде за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” 

на подручју општине Прњавор, сачињен од стране 

„ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Бања Лука, број: 335-

12/2018 из децембра 2018. године. 
 

Члан 3. 

Програм зона санитарне заштите воде за  

пиће за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”  са Елабо- 

ратом о квалитету и резервама подземне воде за 

изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на подручју 

општине Прњавор се као јавни документ излаже у 

графичком и текстуалном дијелу на стални јавни 

увид код општинског органа управе надлежног за 

послове пољопривреде, водопривреде и шумарства. 

 

Члан 4. 

Програм зона санитарне заштите воде за 

пиће за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне воде 

за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на подручју 

општине Прњавор и Одлука Скупштине општине 

Прњавор о усвајању Програма зона санитарне 

заштите, са Елаборатом о квалитету и резервама 

подземне воде за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” 

на подручју општине Прњавор, се достављају 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопри- 

вреде Републике Српске и Министарству здравља и 

социјалне заштите Републике Српске, на давање 

сагласности. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор”. 

 

Број: 01-022-93/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 

(„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, 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 12                             11.7.2019. 
 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 26. 

сједници одржаној дана 10. јула 2019. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Регулационог плана „Блок између улица 

Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“ 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор усваја 

Регулациони план „Блок између улица Стевана Не- 

мање, Алексе Малића и Цара Лазара“ (у даљем 

тексту  План). 

(2) Плана је израђен од стране „Геопут“ 

д.о.о. Бања Лука, број 1420-04/18 (у даљем тексту: 

носилац израде), од јуна 2019. године. и чини прилог 

и саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 2. 

(1) План садржи текстуални и графички дио: 

С А Д Р Ж А Ј: 

I.  ОПШТИ ДИО 

II. TЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А) УВОДНИ ДИО 

Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В) ПРОБЛЕМИ СТАЊА 

Г) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Д) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 

Прилог 1: Табела валоризације постојећег грађеви- 

нског фонда 

Прилог 2: Фото документација постојећег грађеви- 

нског фонда 

Прилог 3: Табела координата ломних тачака грађеви- 

нских линија  

Прилог 4: Табела координата ломних тачака планира- 

них граница парцела 

III. ГРАФИЧКИ ДИО 

1. Геодетска подлога Р = 1: 1000 

1а. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда - намјена и спратност објеката Р = 1: 1000 

1б. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда - бонитет објеката Р = 1: 1000 

1в. Постојећа намјена површина Р = 1: 1000 

1г. Фукционална организација постојеће 

јавне инфраструктуре Р = 1: 1000 

2. Карта власничке структуре Р = 1: 1000 

3. Инжeњерскогеолошка карта Р = 1: 1000 

4. Извод из Урбанистичког плана Прњавора: 

Планирана функционална Организација и просторна 

организација - синтезна карта намјене површина                                                              

Р = 1: 10000 

5. План просторне организације  Р = 1: 1000 

6. План организације зона јавног коришћења 

и инфраструктуре - синтезна карта Р = 1: 1000 

7. План саобраћаја и нивелација Р = 1: 1000 

8. План инфраструктуре – хидротехника Р = 

1: 1000 

9. План инфраструктуре - електроенергетика 

и телекомуникације Р = 1: 1000 

10. План уређења система зелених површина 

Р = 1: 1000 

11. План грађевинских и регулационих 

линија Р = 1: 1000 

12. План парцелације – површине и бројеви 

парцела  Р = 1: 1000 

12a. План парцелације-координате ломних 

тачака и дужине фронтова граница парцела  

Р=1:1000 

13. Карта рушења Р = 1: 1000 

 

 Члан 3. 

 План се као јавни документ излаже у 

графичком 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. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 
 

Број: 01-022-94/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 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 37. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

12/18) и чланова  161. став 1. и 190. став 1. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 26. 

сједници одржаној дана 10. јула 2019. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог плана 

пословно-туристичка зона „Вијaка“ у Прњавору 

(измјена II) по скраћеном поступку 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор усваја 

измјену дијела Регулационог плана пословно-тури- 

стичка зона „Вијaка“ у Прњавору (измјена II) по 

скраћеном поступку (у даљем тексту  План). 

(2) Плана је израђен од стране „Пројект“ а.д. 

Бања Лука, број 364/19  (у даљем тексту: носилац 

израде), од јула 2019. године и чини прилог и 

саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 2. 

(1) План садржи текстуални и графички дио: 

С А Д Р Ж А Ј: 

I. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

• ЛИЦЕНЦЕ ПРЕДУЗЕЋА 

• ЛИЦЕНЦЕ ОДГОВОРНИХ ПЛАНЕРА 

• ОДЛУКА  

II. ТЕКСТУАЛНИ ДИО  
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А. УВОДНИ ДИО 

1. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ  

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТА- 

ЦИЈЕ  

3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  

4. ПЛАНСКИ ПЕРИОД  

5. ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА  

6. НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ 

ИЗРАДЕ ПЛАНА  

7. РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

8. ПОДАЦИ О САРАДЊИ И УСАГЛАША- 

ВАЊУ СТАВОВА  

9. ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕ- 

НТАЦИОНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА  

 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

1.  ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА И ОСНОВНЕ 

ФИЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ  

1.1. ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА И ОРГАНИЗА- 

ЦИЈА  

1.2. ПОСТОЈЕЋА  РЕГУЛАЦИЈА  

1.3. СТАЊЕ ИЗГРАЂЕНОСТИ Г  

1.4. ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ 

ПЛАНА  

1.5. БИЛАНС СТАЊА  

2. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И ПОСТОЈЕ- 

ЋА ПАРЦЕЛАЦИЈА  

3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ  

3.1. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

3.2. CИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

4. СТАНОВАЊЕ  

5. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ  

6. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ И 

УРЕЂЕНОСТ ПРОСТОРА  

6.1. САОБРАЋАЈ  

6.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУ- 

РА  

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  

6.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА  

 

В. ПРОБЛЕМИ СТАЊА И ЦИЉЕВИ ОРГА- 

НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРО- 

СТОРА 

1. СТАНОВНИШТВО И СТАНОВАЊЕ  

2. ПОСЛОВНЕ  И ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛА- 

ТНОСТИ  

3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ  

4. ИНФРАСТРУКТУРА  

4.1. САОБРАЋАЈ  

4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУ- 

КТУРА  

4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  

4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА  

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА  

6. БИЛАНСИ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА, 

РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА  

 

Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

1. УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ  

2. ДЕТАЉНА НАМЈЕНА ПОВРШИНА  

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ  

4. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  

5. ПАРЦЕЛАЦИЈА  

6. БИЛАНС ПЛАНА  

7. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ  

8. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

9. ИНФРАСТРУКТУРА  

9.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

9.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУ- 

КТУРА  

9.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

9.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  

9.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУ- 

КТУРА  

11. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

12. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДИ И 

ДОБАРА ОД ПОЖАРА  

13. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДИ И 

ДОБАРА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПО- 

ГОДА, РАТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛО- 

ШКИХ АКЦИДЕНАТА  

14. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА 

УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕСНИМ СПОСОБНОСТИ 

15. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛА- 

НА  

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО  

1.0 ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА Р= 1:2000 

1.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЈЕНА ПОВРШИНА 

Р= 1:2000 

1.2. ПОСТОЈЕЋИ ИНФРАСТРУКТУРНИ 

СИСТЕМИ Р= 1:2000 

1.3. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИ- 

ШТЕМ Р= 1:1000 

2.0 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Р= 1:2000 

2.1. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИ- 

ОНОГ ПЛАНА Р= 1:2000 

3. ИНЖИЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА Р= 

1:2000 

4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА СА 

УРЕЂЕЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА Р=1:2000 

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИ- 

НСКИХ ЛИНИЈА Р= 1:2000 

6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р= 1:2000 

7. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 

Р= 1:2000 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидроте- 

хника Р= 1:2000 

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – електроене- 

ргетика и телекомуникације Р= 1:2000 

 

 Члан 3. 

 План се као јавни документ излаже у 

графичком 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. 
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 Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 

 
Број: 01-022-95/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 26. сједници 

одржаној дана 10. јула 2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

 

Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене дијела Регу- 

лационог плана „Јелшинград“ (измјена VI), (у даљем 

тексту: План).   

(2) Укупна површина обухвата Плана чијој 

се изради приступа је цца 0,9 ha.  

(3) План се доноси на плански период од 10 

година. 

(4) План ће бити израђен у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16) 

и Правилником о начину израде, садржају и форми- 

рању докумената просторног уређења („Службени 

гласник Републике Српске“, број 69/13). 

 

Члан 2. 
(1) Обухват Плана чини земљиште означено 

као парцела к.ч. број 602/8, 602/9, 602/10, 602/16, 

602/17, 602/18, 602/20, 602/21, 605/1, 605/3, 605/4, 

605/5, 605/6, 605/7, 606, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 

608, 609/1, 609/2, 609/3, 610, 611, 612/1, 612/2, 1521/4, 

1522/27, 1522/40, и дијелови парцела 1444 и 1521/2 

к.о. Прњавор. 
(2) Циљ измјене Плана је формирања грађе- 

винске парцеле за изградњу пословног објекта и 

измјештање планиране приступне саобраћајнице.  
 

Члан 3.                   

(1) Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

(2) Носилац припреме Плана ће као улазне 

параметре обезбједити и учинити доступном носи- 

оцу израде плана сву постојећу документацију у 

складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу про- 

стора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

израду плана.      

(4) Инвеститор ће изабрати носиоца израде 

Плана, који испуњава услове прописане чланом 44. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

3/16). 

 

Члан 4. 

(1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана 

закључења уговора између инвеститора и носиоца 

израде Плана којим ће се дефинисати међусобна 

права и обавезе. 

(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме Плана и носиоца израде Плана а потом на 

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

5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

3/16).               

(3) Приједлог Плана и Одлуку о доношењу 

Плана са потребним образложењем утврдиће носи- 

лац припреме и начелник општине.    

 

Члан 5. 

Саставни дио Одлуке су смјернице за израду 

Плана, број 04-363-53/19 од 19.06.2019. године. 

       

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбједиће се 

средствима инвеститора. 

                                                                          

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-96/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. и 114. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Републике  

Српске “, број: 97/16 и 36/19), члана 37. и 114. 

Статута општине Прњавор  („Службени гласник 

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

175. Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ 21/17, 23/17 

и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 10. јула 2019. године, донијела је   

 

О Д Л У К У 

О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

I  - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се назив, подручје и 

послови које врши мјесна заједница, оснивање 

мјесних заједница, поступак избора чланова Савјета 

мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет), сазивање 

и начин рада Збора грађана, начин финансирања и  
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друга питања од значаја за рад мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 

(1) Мјесна заједница, оснива се одлуком 

Скупштине општине за подручје на којем постоји 

интерес становника, које представља територијалну 

и функционалну цјелину, а на којем постоји међу- 

собна повезаност грађана и могућност остваривања 

заједничких интереса и потреба. 

(2) Мјесна заједница оснива се за дио насе- 

љеног мјеста, односно за подручје једног или више 

међусобно повезних насељених мјеста. 

 

Члан 3. 

(1) Мјесна заједница нема статус правног 

лица.  

(2) Мјесна заједница има печат округлог 

облика, пречника 35 мм, ћириличним и латиничним 

кружно исписаним називом: „Република Српска, 

Општина Прњавор“, а у средини: „Мјесна заједница“ 

и њен назив и сједиште. 

(3) Општинска управа општине Прњавор (у 

даљем тексту: Општинска управа) обезбјеђује израду 

печата и води евиденцију о печатима и лицима 

одговорним за употребу печата мјесне заједнице.  

(4) Отисак печата мјесне заједнице ставља се 

на одлуке које доноси Савјет мјесне заједнице и које 

потпише предсједник Савјета, на захтјеве и дописе 

које предсједник Савјета упућује надлежним орга- 

нима општине и другим установама. 

(5) Регистар мјесних заједница води Општи- 

нска управа у складу са правилником који доноси 

министар управе и локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

У мјесној заједници своје потребе и интересе 

грађани задовољавају и остварују:  

1) покретањем иницијатива и учешћем у 

јавним расправама приликом припреме и доношења 

просторних и урбанистичких планова општине, а 

односе се на подручје мјесне заједнице, 

2) покретањем иницијатива, давањем мишље- 

ња и учешћем у изградњи комуналних објекта и 

објеката у општој употреби, на подручју мјесне заје- 

днице,  

3) покретањем иницијатива и учешћем у 

јавним расправама о активностима које су у вези са 

развојем привреде и друштвених дјелатности, 

4) прикупљањем и достављањем органима 

општине, јавним предузећима и установама пре- 

дставки и притужби на њихов рад, као и иницијатива 

и приједлога грађана за рјешавање питања од 

њиховог заједничког интереса, 

5) учешћем у обезбјеђивању просторних, 

финансијских и организационих услова за спорт и 

рекреацију, 

6)  организовањем разних облика хуманита- 

рне помоћи на свом подручју, 

7) заштитом од елементарних непогода и 

организовањем, отклањањем или ублажавањем по- 

сљедица од елементарних непогода, 

8) сарадњом са удружењима грађана о пита- 

њима која су од интереса за грађане мјесне заједнице и  

9) обављањем послова које им повјере орга-  

ни општине.  
 

II - ОСНИВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

Члан 5. 

Ради непосредног учешћа грађана у лока- 

лној самоуправи, а у циљу задовољавања њихових 

заједничких потреба, на подручју општине Прњавор 

оснивају се сљедеће мјесне заједнице:  

1) Мјесна заједница „Прњавор“- образује се 

за насељено мјесто Прњавор, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Прњавор, у површи- 

ни од 628 хектара, са сједиштем у Прњавору, 

2) Мјесна заједница „Околица“- образује се 

за насељено мјесто Околица, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Околица, у укупној 

површини од 474 хектара, са сједиштем у Околици, 

3) Мјесна заједница „Бабановци“- образује 

се за насељена мјеста: Бабановци, Насеобина Баба- 

новци и Долине, а граница обухвата иде границом 

Катастарске општине Бабановци, у укупној површи- 

ни од 745 хектара,  са сједиштем у Бабановцима, 

4) Мјесна заједница „Маћино Брдо“- обра- 

зује се за насељено мјесто Маћино Брдо, а граница 

обухвата иде границом насељеног мјеста Маћино 

Брдо, у укупној површини од 267 хектара,  са 

сједиштем у Маћином Брду, 

5) Мјесна заједница „Доњи Гаљиповци“- 

образује се за насељена мјеста: Доњи Гаљиповци и 

Горњи Гаљиповци, а граница обухвата иде границом 

катастарских општина: Гаљиповци Доњи и Гаљи- 

повци Горњи, у укупној површини од 1.428 хектара, 

са сједиштем у Доњим Гаљиповцима, 

6) Мјесна заједница „Грабик Илова“- обра- 

зује се за насељено мјесто Грабик Илова и дио 

насељеног мјеста Караћ, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Грабик Илова и 

домаћинстава: Божуновић Радована сина Теодора, 

Самарџија Гојка сина Љубе, Самарџија Милутина 

сина Милана, Божуновић Недељка сина Теодора, 

Черековић Милана сина Петра и Божуновић Ранка 

сина Боже, који се налазе у насељеном мјесту Караћ, 

у укупној површини од 1.997 хектара,  са сједиштем 

у Грабик Илови, 

7) Мјесна заједница „Коњуховци“- образује 

се за насељена мјеста: Коњуховци и Ратковац, а 

граница обухвата иде границом катастарских општи- 

на: Коњуховци и Ратковац, у укупној површини 840 

хектара,  са сједиштем у Коњуховцима, 

8) Мјесна заједница „Гаљиповци“- образује 

се за насељена мјеста: Гаљиповци и Мравица, а 

граница обухвата иде границом катастарских општи- 

на: Гаљиповци и Мравица, у укупној површини од 

483 хектара, са сједиштем у Гаљиповцима, 

9) Мјесна заједница „Кремна“- образује се за 

насељена мјеста: Кремна, Јасик и Лужани, а граница 

обухвата иде границом катастарских општина: Кре- 

мна и Вучијак, у укупној површини од 3.664 хектара, 

са сједиштем у Кремни, 

10) Мјесна заједница „Штрпци“- образује се 

за насељено мјеста: Горњи Штрпци и Доњи Штрпци, 

а граница обухвата иде границом катастарских 

општина: Штрпци Горњи и Штрпци Доњи, у укупној 

површини од 5.596 хектара, са сједиштем у Штрпци- 
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ма, 

11) Мјесна заједница „Кулаши - Поповићи“- 

образује се за насељена мјеста:   Кулаши и  Попови- 

ћи, а граница обухвата иде границом катастарских 

општина: Поповићи и Кулаши, у укупној површини 

од 4.521 хектар, са сједиштем у Кулашима, 

12) Мјесна заједница „Присоје“- образује се 

насељено мјесто Присоје које представља дио Ката- 

старске општине Горњи Вијачани, у укупној повр- 

шини од 1.368 хектара, са  сједиштем у Присојима, 

13) Мјесна заједница „Горњи Вијачани“- 

образује се за насељено мјесто Горњи Вијачани, у 

укупној површини од 2410 хектара, са сједиштем у 

Горњим Вијачанима, 

14) Мјесна заједница „Доњи Вијачани“- обра- 

зује се за насељено мјесто Доњи Вијачани, а граница 

обухвата иде границом Катастарске општине Доњи 

Вијачани, у укупној површини од 2.891 хектара, са 

сједиштем у Доњим Вијачанима, 

15) Мјесна заједница „Горња Мравица“- 

образује се за насељена мјеста: Горња Мравица, 

Брезик и Ралутинац, а граница обухвата иде гра- 

ницом катастарских општина: Мравица Горња и 

Брезик, у укупној површини од 1.650 хектара, са 

сједиштем у Горњој Мравици, 

16) Мјесна заједница „Доња Мравица“- 

образује се за насељено мјесто Доња Мравица, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општи- 

не Мравица Доња, у укупној површини од 704 хекта- 

ра, са сједиштем у Доњој Мравици, 

17) Мјесна заједница „Дренова“- образује се 

за насељено мјесто Дренова, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Дренова, у укупној 

површини од 1.783 хектара, са сједиштем у Дренови, 

18) Мјесна заједница „Шаринци“- образује 

се за насељено мјесто Шаринци, а граница обухвата 

иде границом Катастарске општине Шаринци, у 

укупној површини од 1.572 хектара, са сједиштем у 

Шаринцима, 

19) Мјесна заједница „Вршани“- образује се 

за насељено мјесто Вршани, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Вршани, у укупној 

површини од 756 хектара, са сједиштем у Вршанима, 

20) Мјесна заједница „Кокори“- образује се 

за насељена мјеста: Кокори, Скакавци и Чивчије, а 

граница обухвата иде границом катастарских општи- 

на: Кокори, Скакавци и Чивчије, у укупној површини 

од 2.187 хектара, са сједиштем у Кокорима, 

21) Мјесна заједница „Хрваћани“- образује 

се за насељена мјеста: Хрваћани, Насеобина Хрваћа- 

ни и Просјек, а граница обухвата иде границом 

катастарских општина: Хрваћани, Насеобина Хрваћа- 

ни и Просјек, у укупној површини од 2.706 хектара, 

са сједиштем у Хрваћанима, 

22) Мјесна заједница „Поточани“- образује 

се за насељено мјесто Поточани, а граница обухвата 

иде границом Катастарске општине Поточани, у 

укупној површини од 1.017 хектара, са сједиштем у 

Поточанима, 

23) Мјесна заједница „Орашје“- образује се 

за насељена мјеста: Орашје и Ново Село, а граница 

обухвата иде границом катастарских општина: Ора- 

шје и Ново Село, у укупној површини од 1.252 

хектара, са сједишем у Орашју, 

24) Мјесна заједница „Гусак-Гајеви“- обра- 

зује се за насељена мјеста: Гусак и Гајеви, а граница 

обухвата иде границом катастарских општина: Гусак 

и Гајеви, у укупној површини од 814 хектара, 

сасједиштем у Гусаку, 

25) Мјесна заједница „Црквена“- образује се 

за насељено мјесто Црквена, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Црквена, у укупној 

површини од 1.152 хектара, са сједиштем у Црквени, 

26) Мјесна заједница „Лишња“- образује се 

за насељена мјеста: Лишња и Пураћи, а граница 

обухвата иде границом катастарских општина: Ли- 

шња и Пураћи, у укупној површини од 1.159 хекта- 

ра, са сједиштем у Лишњи, 

27) Мјесна заједница „Насеобина Лишња“- 

образује се за насељена мјеста:  Насеобина Лишња, 

Срповци, Мујинци и Парамије, а граница обухвата 

иде границом катастарских општина: Лишња 

Насеобина, Срповци, Млинци и Парамије, у укупној 

површини од 2.361 хектар, са сједиштем у Насео- 

бини Лишња, 

28) Мјесна заједница „Чорле“- образује се за 

насељено мјесто Чорле, а граница обухвата иде 

границом Катастарске општине Чорле, у укупној 

површини од 1.002 хектара, а сједиште је у Чорлама, 

29) Мјесна заједница „Велика Илова“- обра- 

зује се за насељена мјеста: Велика Илова и Горња 

Илова, а граница обухвата иде границом катаста- 

рских општина: Велика Илова и Горња Илова, у 

укупној површини од 3.666 хектара, са сједиштем у 

Великој Илови, 

30) Мјесна заједница „Печенег Илова“- 

образује се за насељено мјесто Печенег Илова, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општи- 

не Печенег Илова, у укупној површини од 1637 

хектара, са сједиштем у Печенег Илови, 

31) Мјесна заједница „Шибовска“- образује 

се за насељена мјеста: Шибовска, Шерег Илова, До- 

ња Илова, Штивор и Караћ (дио), а граница обухвата 

иде границом катастарских општина: Шибовска, 

Шерег Илова, Доња Илова, Штивор и дијелом 

Катастарске општине Караћ, у укупној површини од 

2.541 хектар, са сједиштем у Шибовској,  

32) Мјесна заједница „Смртићи“- образује се 

за насељена мјеста: Горњи Смртићи, Доњи Смртићи  

и Јадовица, а граница обухвата иде границом 

катастарских општина: Смртићи Горњи, Смртићи 

Доњи и Јадовица, у укупној површини од 3.689 

хектара, са сједиштем у Горњим Смртићима, 

33) Мјесна заједница „Палачковци“- обра- 

зује се за насељена мјеста: Доњи Палачковци и 

Горњи Палачковци, а граница обухвата иде грани- 

цом катастарских општина: Палачковци Доњи и 

Палачковци Горњи, у укупној површини од 2.159 

хектара, са сједиштем у Доњим Палачковцима, 

34) Мјесна заједница „Отпочиваљка – Мра- 

чај“- образује се за насељена мјеста: Отпочиваљка и 

Мрачај, а граница обухвата иде границом катаста- 

рских општина: Отпочиваљка и Мрачај, у укупној 

површини од 1.650 хектара, са сједиштем у Отпо- 

чиваљки.  

 

Члан 6. 

(1) Иницијативу за оснивање мјесне заједни- 
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це, промјену њеног подручја или назива може 

поднијети најмање 10% бирача који имају пребива- 

лиште на подручју насељеног мјеста, односно 

насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове 

мјесне заједнице, или најмање 1/3 одборника Ску- 

пштине општине Прњавор (у даљем тексту: Скупшти- 

на општине) или Начелник општине Прњавор (у 

даљем тексту: Начелник општине). 

(2) Иницијатива за оснивање мјесне заје- 

днице, промјену њеног подручја и назива, у складу 

са Статутом општине Прњавор (у даљем тексту: 

Статут), подноси се Скупштини општине. 

(3) Скупштина општине, у поступку разма- 

трања иницијативе за оснивање, промјену подручја 

или назива мјесне заједнице може одлучити да се o 

иницијативи расправља на Збору грађана. 

 

Члан 7. 

(1) Иницијатива за оснивање мјесне заје- 

днице, за промјену њеног подручја или назива, 

обавезно садржи:  

1) податке о подручју за које се предлаже 

оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја 

или назива мјесне заједнице, границе мјесне заје- 

днице, број становника и друго, 

2) начин на који се предлаже оснивање, 

промјена подручја или назива мјесне заједнице,  

3) разлоге због којих се предлаже оснивање 

мјесне заједнице, промјена подручја или назива 

мјесне заједнице. 

(2) Иницијатива из става (1) мора бити 

образложена те да садржи и друге податке који ће 

омогућити да се о покренутој иницијативи у утвр- 

ђеном поступку донесе одлука.  

 

Члан 8. 

(1) Ако Скупштина општине упути иници- 

јативу на расправу на Збору грађана, предсједник 

Савјета је дужан да у року од 30 дана од дана 

пријема иницијативе, сазове Збор грађана. 

(2) Уколико предсједник Савјета не сазове 

Збор грађана у року из става (1) овог члана, Збор гра- 

ђана ће сазвати Начелник општине или предсједник 

Скупштине општине. 

(3) Извод из записника са Збора грађана на 

којем су грађани расправљали о  иницијативи за 

оснивање, промјени подручја или назива мјесне 

заједнице доставља се Скупштини општине.  

 

III  -  САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 9. 

(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има 

најмање пет, а највише 11 чланова. 

(2) Савјет има предсједника којег бирају 

чланови савјета натполовичном већином гласова од 

укупног броја чланова. 

(3) Мандат Савјета мјесне заједнице траје 

четири године.  

(4) Предсједник и чланови Савјета могу за 

свој рад примати накнаду, у складу са посебном 

одлуком Скупштина општине. 

(5) Број чланова Савјета утврђује се према 

броју грађана уписаних у бирачки списак, и то: 

 1) за мјесне заједнице до 1.000 регистрова- 

них бирача – пет чланова, 

 2) за мјесне заједнице од 1.001 до 5.000 реги- 

строваних бирача – седам чланова, 

 3) за мјесне заједнице од 5.001 до 10.000 

регистрованих бирача – девет чланова, 

 4) за мјесне заједнице преко 10.000 регистро- 

ваних бирача – 11 чланова. 

 

Члан 10. 

Савјет мјесне заједнице обавља следеће по- 

слове: 

1) стара се о извршењу одлука које грађани 

донесу на Збору грађана, 

2) предлаже план развоја мјесне заједнице у 

складу са плановима развоја општине, 

3) доноси програм мјера и активности за 

реализацију планова и програма развоја мјесне 

заједнице, 

4) сарађује и учествује у активностима дру- 

гих субјеката који дјелују на подручју мјесне заје- 

днице, 

5) управља средствима којима располаже 

мјесна заједница и утврђује приоритете коришћења 

средстава добијених по основу донација и поклона, 

6) покреће иницијативе за изградњу и одржа- 

вање комуналних објеката и комуналне инфрастру- 

ктуре и начина обезбјеђења средстава, унапређење 

заштите животне средине, уређивање насеља, побо- 

љшање услова за образовање и васпитање, културу, 

социјалну и здравствену заштиту становништва, 

развој туризма, спорта и рекреације и у другим 

областима од заједничког интереса мјесног становни- 

штва, 

7) утврђује листу приоритета за изградњу 

комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, 

на основу одлука Збора грађана, 

8) одлучује о коришћењу објеката који су 

додијељени на коришћење мјесној заједници, у скла- 

ду са одлукама Скупштине општине, 

9) подноси збору грађана извјештај о свом 

раду и раду мјесне заједнице и 

10) друге послове утврђене законом, Стату- 

том и одлукама Скупштине општине. 

 

Члан 11. 

(1) Изборе за чланове Савјета расписује 

Скупштина општине, у складу са изборним пропи- 

сима и Статутом. 

(2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки 

списак, на Зборовима грађана, који имају пребива- 

лиште на подручју мјесне заједнице, непосредно, 

тајним гласањем и у складу са изборним прописима, 

Статутом и одлукама Скупштине општине. 

(3) За чланове Савјета изабрани су канди- 

дати који су добили највећи број гласова бирача који 

су гласали на Збору грађана, ако изборним пропи- 

сима није другачије предвиђено. 

(4) Савјет је изабран ако је на Збору грађана 

гласао довољан број бирача прописан чланом 24. ове 

одлуке. 

(5) Новоизабрани Савјет ће се конституи- 

сати у року који одреди орган надлежан за 

провођење избора, у складу са изборним прописима. 
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Члан 12. 

 Мандат предсједника, односно члана Савјета 

престаје: 

 1) смрћу, 

 2) на лични захтјев, 

 3) истеком мандата, 

 4) одјавом пребивалишта са подручја мјесне 

заједнице, 

 5) ако је правоснажном одлуком лишен 

пословне способности и 

 6) разрјешењем. 

 

Члан 13. 

Предсједник, односно члан Савјета може 

бити разријешен дужности и прије истека мандата, 

ако дуже вријеме не учествује у раду Савјета, због 

дужег одсуствовања усљед дуге и тешке болести, 

неморалног и недоличног понашања, ако правосна- 

жном пресудом буде осуђен на казну затвора за 

кривично дјело или због злоупотребе приликом 

обављања послова. 

 

Члан 14. 

(1) Ако члану Савјета престане мандат прије 

истека времена на које је изабран, члан Савјета 

постаје сљедећи кандидат са предложене листе 

кандидата који је добио највећи број гласова 

приликом избора чланова Савјета, ако законом није 

другачије предвиђено. 

(2) Члан Савјета може бити разријешен 

дужности прије истека мандата, на Збору грађана, 

ако за његово разрјешење гласа натполовична већина 

од укупног броја грађана који су присутни. 

 

Члан 15. 

(1) Приједлог за разрјешење члана Савјета 

може поднијети предсједник Савјета и било који 

члан Савјета. 

(2) Приједлог је усвојен ако се за њега изја- 

сни натполовична већина чланова Савјета. 

 

Члан 16. 

(1) Приједлог за разрјешење дужности члана 

Савјета и Савјета може поднијети и 5% бирача 

уписаних у бирачки списак мјесне заједнице у писа- 

ном облику са образложеним разлозима за разрје- 

шење. 

(2) Савјет је дужан да приједлог уврсти на 

дневни ред Збора грађана у року од 15 дана од дана  

пријема приједлога. 

(3) Уколико предсједник Савјета не сазове 

збор у складу са ставом (1) овог члана, збор грађана 

ће сазвати Начелник општине или предсједник 

Скупштине општине. 

 

IV -  ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Члан 17. 

(1) Грађани на Збору грађана могу распра- 

вљати и давати приједлоге о питањима из надле- 

жности органа општине која су од непосредног 

заједничког интереса за грађане одређеног подручја 

општине, односно подручја за које је збор грађана 

сазван, иницирати и предлагати начине рјешавања 

одређених питања и доношења аката из дјелокруга 

Скупштине општине. 

(2) Збор грађана сазива се за насељено 

мјесто, мјесну заједницу или њихов дио (улица, 

кварт, насеље, село, заселак).  

(3) Збор грађана чине сви пунољетни гра- 

ђани (бирачи) који имају пребивалиште на подручју 

за које је организован Збор грађана. 

 

Члан 18. 

 Грађани на Збору грађана одлучују: 

1) о избору чланова Савјета мјесних заје- 

дница и о њиховом разрјешењу, 

2) о покретању иницијативе за изградњу и 

одржавање комуналних објеката и комуналне инфра- 

структуре (улице, тргови, локални путеви, сеоски и 

други некатегорисани путеви, јавна расвјета, водо- 

водна мрежа, електро-мрежа, зеленило, гробља и 

сл.), 

3) о покретању иницијативе о начину обе- 

збјеђења финансијских средстава за изградњу и 

одржавање објеката из тачке 2) овог члана личним 

учешћем грађана, 

4) о покретању иницијативе за побољшање 

услова у области здравствене и социјалне заштите, 

друштвене бриге о дјеци и омладини, 

5) о покретању иницијативе за побољшање 

услова у области културе, образовања, спорта и 

физичке културе, 

6) о покретању иницијатива за побољша- 

вање услова у области развоја привреде, туризма, 

угоститељства, занатства, трговине, предузетништва 

и пољопривреде, 

7) о покретању иницијативе за побољшање 

услова у области заштите природних добара, 

животне средине и заштите грађана и материјалних 

добара од елементарних и других већих непогода, 

8) о покретању иницијативе у другим обла- 

стима које грађани сматрају важним. 

 

Члан 19. 

 Грађани на Збору грађана разматрају: 

1) годишњи извјештај о раду Савјета мјесне 

заједнице, 

2) посебна питања и акта које им упути 

Скупштина општине и на исте дају примједбе, прије- 

длоге и сугестије, 

3) нацрт Статута, одлуке о буџету, планове 

развоја, нацрте урбанистичких и регулационих 

планова која им Скупштина општине упути на јавну 

расправу и на исту упућује примједбе, приједлоге и 

сугестије, 

4) планове изградње објеката комуналне 

инфраструктуре за подучје мјесне заједнице. 

      

Члан 20. 

(1) Збор грађана може сазвати предсједник 

Савјета, Начелник општине или предсједник Ску- 

пштине општине. 

(2) Предсједник Савјета мјесне заједнице 

дужан је да сазове збор грађана на писани захтјев 

најмање 5% бирача који имају пребивалиште на 

подручју за које се сазива Збор грађана. 

(3)  Збором грађана предсједава и руководи  
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лице које је сазвало Збор грађана. 

 

Члан 21. 

Обавјештење о сазивању Збора грађана оба- 

везно садржи: 

1) назив мјесне заједнице у којој се одржава, 

2) вријеме и мјесто одржавања, 

3) адресу објекта у којој се одржава, 

4) дневни ред,   

5) потпис лица које заказује збор грађана. 

 

Члан 22. 

(1) Обавјештење о сазивању Збора грађана 

из претходног члана ове одлуке објављује се најмање 

седам дана прије одржавања, истицањем на јавним 

мјестима на подручју мјесне заједнице, обавјешта- 

вањем путем средстава јавног информисања и дру- 

гим доступним средствима. 

(2) Изузетно, уколико то околности захти- 

јевају због значаја појединих питања на збору гра- 

ђана, рок из претходног става може бити и краћи. 

 

Члан 23. 

(1) Предсједник Савјета, односно овлашћено 

лице, отвара Збор грађана, утврђује постојање кво- 

рума за рад, предлаже дневни ред, даје и по потреби 

одузима ријеч учесницима збора и стара се о реду 

током засиједања. 

2) Грађани који учествују у раду Збора гра- 

ђана не могу говорити прије него што затраже и 

добију ријеч и могу говорити само о питањима која 

су на дневном реду Збора грађана.  

(3) За вријеме говора грађана није дозвољено 

ометање, нити други облик нарушавања реда као и 

кориштење увредљивих садржаја који вријеђају 

достојанство учесника Збора грађана, али и других 

лица која нису присутна. 

(4) За повреду реда на Збору грађана грађа- 

нину се може изрећи опомена, одузети ријеч и уда- 

љити са Збора грађана. 

 

Члан 24. 

(1) Збор грађана мјесне заједнице ће се 

одржати и на њему пуноважно одлучивати само ако 

је присутан довољан број бирача регистрованих на 

подручју мјесне заједнице, и то: 

1) у мјесној заједници која има до 1000 

регистрованих бирача, најмање 30 бирача, 

2) у мјесној зајденици која има од 1000 до 

3.000 регистрованих бирача, најмање 50 бирача, 

3) у мјесној заједници која има од 3000 до 

10.000 регистрованих бирача, најмање 75 бирача,  

4) у мјесној заједници која има преко 10.000 

регистрованих бирача, најмање 100 бирача.  

(2) Одлука је пуноважна уколико се за исту 

изјасни надполовична већина грађана  присутних на 

Збору грађана. 

(3) Гласање на Збору грађана је јавно, изузев 

о оним питањима којима је законом, Статутом и 

овом одлуком, утврђено да је гласање тајно.  

(4) О раду Збора грађана води се записник 

који садржи мјесто и вријеме одржавања, број 

присутних грађана, дневни ред и донесене одлуке. 

 

Члан 25. 

(1) Одлуке донесене на Збору грађана доста- 

вљају се органима и институцијама општине Прња- 

вор. 

(2) Надлежни органи и институције општине 

Прњавор дужни су да одлуке Збора грађана размотре 

и о свом ставу, односно о предузетим мјерама 

благовремено обавијесте Збор грађана, путем Са- 

вјета или на други погодан начин, најкасније у року 

од 60 дана од дана пријема одлуке. 

 

V - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕ- 

      ДНИЦА 

 

Члан 26. 

(1) Средства за финансирање рада мјесних 

заједница обезбјеђују се у буџету Општине Прња- 

вор. 

(2) Поред средстава из става (1) овог члана, 

средства за финансирање мјесне заједнице могу 

бити: 

1) средстава грађана која се обезбијеђују 

самодоприносом,  

2) додијељена средства заинтересованих 

привредних друштава и других организација и 

институција,  

3) донације и поклони,  

4) лично учешће грађана мјесне заједнице и 

5) други законити извори. 

 

Члан 27. 

Скупштина општине може посебном одлу- 

ком повјерити мјесној заједници коришћење 

одређене имовине општине, ради задовољавања 

заједничких потреба мјесног становништва и 

уредити услове и начин коришћења те имовине у 

складу са законом. 

 

VI - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И НА-   

        ДЗОР НАД РАДОМ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

Члан 28. 

(1) Мјесне заједнице сарађују са Општи- 

нском управом у питањима од заједничког интереса 

за становништво мјесне заједнице и становништво 

општине, у складу са законом, Статутом и актима 

органа општине. 

(2) У смислу става (1) овог члана, органи 

Општинске управе, нарочито, координирају акти- 

вности са мјесним заједницама у циљу реализације 

планова и програма развоја општине и мјесних 

заједница, разматрају приједлоге и иницијативе из 

мјесних заједница, информишу грађане о својим 

активностима, консултују грађане о приоритетима 

развоја подручја мјесне заједнице и пружају стру- 

чну, административну и другу помоћ у раду мјесних 

заједница. 

(3) На захтјев органа општине, мјесне заје- 

днице су дужне достављати податке и информације 

о свом раду.  

 

Члан 29. 

Мјесне заједнице међусобно сарађују у пита-  
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њима од заједничког интереса, ради усклађивања 

потреба и интереса становништва мјесних заједница, 

реализације заједничких, односно повезаних пројека- 

та изградње комуналних, инфрастрктурних и других 

објеката и у другим питањима од заједничког инте- 

реса.  

 

Члан 30. 

(1) Административно-техничке, стручне и 

послове надзора над радом мјесних заједница обавља 

Одјељење за општу управу Општинске управе 

општине Прњавор. 

(2) Одјељење за општу управу може да 

захтијева достављање извјештаја и информација о 

раду Савјета, да указује на проблеме, да захтијева 

рјешавање и предлаже начине рјешавања одређених 

или спорних питања питања која се појављују у раду 

Савјета, да израђује и подноси извјештаје, информа- 

ције и приједлоге за предузимање одговарајућих 

мјера за унапређење рада мјесних заједница и да 

врши друге послове у складу са законом, статутом и 

актима органа општине. 

 

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

    
Члан 31. 

(1) Рад Збора грађана и Савјета мјесне заје- 

днице је јаван. 

(2) Уколико техничке могућности дозво- 

љавају одлуке и закључци Збора грађана и Савјета 

мјесне заједнице објављују се на огласној табли 

мјесне заједнице.  

 

Члан 32. 

Саставни дио ове одлуке је Карта територи- 

јалне подјеле општине Прњавор на мјесне заједнице. 

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о мјесним заједницама на подручју 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 20/13 и 17/14).  

 

Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-97/19                               Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 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. став (2), тачка 2) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и чланова 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 26. сједници одржаној дана 10. јула 

2019. године, донијела је 

 

   О Д Л У К У 

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

1817/3) 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. број: 

1817/3 „Бабовац“, њива 3. класе, у површини од 1375 

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

општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 

старом премјеру одговара земљишту означеном као 

к.ч. број: 214/30 „Бабовац“, њива у површини од 

1375 м
2
, уписана у „А“ листу зк.ул. број: 4879, к.о. 

Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, која се налази у четвртој зони градског 

грађевинског земљишта, по почетној продајној 

цијени од 26.523,75  КМ, која је утврђена Одлуком о 

висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор (“Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/19). 

(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 

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  
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положити износ од 2.652,37 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 одгова- 

рајући 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. 

(1) Купац непокретности из члана 1. ове 

Одлуке, обезбједит ће одобрење за грађење објекта у 

складу са регулационом планом, најкасније у року од 

године дана, рачунајући од дана потписивања 

уговора. 

(2) Обавеза о обезбјеђењу одобрења за гра- 

ђење уврстит ће се као саставни дио уговора између 

продавца и купца. 

 

Члан 6. 

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 

уговором, а најкасније у року од 7 дана од дана 

достављања позитивног мишљења Правобрани- 

лаштва Републике Српске. 

 

Члан 7. 

 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 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-98/19                                Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 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 26. 

сједници одржаној дана 10. јула 2019. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји непокретности са Мушиновић Мирсадом, 

сином Омера, из Коњуховаца, општина Прњавор  

  

Члан 1. 

 Скупштина општине даје сагласност наче- 

лнику општине да у име општине, са Мушиновић 

Мирсадом, сином Омера, из Коњуховаца, општина 

Прњавор, закључи уговор о продаји непокретности у 

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

555/13 „Водовод“ њива, у укупној површини од 409 

m
2
, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, посјед 

општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што 

по старом премјеру одговара к.ч. бр. 639/2 „Водо- 

вод“ њива, у укупној површини од 409 m
2
, уписана у 

зк. ул. број 1951 к.о. Прњавор, власништво општине 

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

подручју града-трећа зона.  

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-99/19                               Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Микић Љубице кћери Љубе из Прњавора 

и Микић Светлане кћери Златка заступане по 

стараоцу Микић Љубици кћери Љубе из Прњавора, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету продаје грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради компле- 

тирања грађевинске парцеле, а на основу члана 348. 

став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. и 167. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), на сједници 

одржаној дана 10.7.2019. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

 о продаји грађевинског земљишта непосредном 

погодбом Микић Љубици кћери Љубе из Прњавора 

и Микић Светлани кћери Златка из Прњавора, ради 

комплетирања грађевинске парцеле 

 

Члан 1. 

 Продаје се непосредном погодбом, ради 

комплетирања грађевинске парцеле грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 627/8 ,,Расадник“ 

шума у површини од 113 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 844 

к.о. Прњавор, власништво Општине Прњавор са 1/1 
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дијела, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 

1473/14 ,,Расадник“ шума у површини од 113 m
2 

уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, као посјед 

Општине Прњавор са 1/1 дијела.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име 

Општине Прњавор закључи уговор из члана 1 ове 

одлуке са Микић Љубицом кћерком Љубе из Прња- 

вора и Микић Светланом кћерком Златка заступаном 

по стараоцу Микић Љубици из Прњавора. 

 

Члан 3. 

Микић Љубица кћи Љубе из Прњавора и 

Микић Светлана кћи Златка из Прњавора заступана 

по стараоцу Микић Љубици из Прњавора, дужне су 

платити накнаду за земљиште и то за 1m
2
 износ од 

19,29 КМ, према Одлуци о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији Општине 

Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“, 

број 2/19). 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине Прња- 

вор“. 

 

Образложење 

Микић Љубица кћи Љубе из Прњавора у 

своје име и као старалац Микић Светлане кћери 

Златка из Прњавора, поднијела је Републичкој 

управи за  геодетске и имовинско-правне послове 

Бања Лука, Подручна јединица Прњавор захтјев 

којим је тражио куповину непосредном погодбом од 

општине Прњавор, а ради комплетирања грађевинске 

парцеле, земљиште означено као к.ч. бр. 627/8 

,,Расадник“ шума у површини од 113 m
2 
уписана у 

зк. ул. бр. 844 к.о. Прњавор, власништво Општине 

Прњавор са 1/1 дијела, што по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 1473/14 ,,Расадник“ шума у површи- 

ни од 113 m
2 
уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, као 

посјед Општине Прњавор са 1/1 дијела.  

У поступку је утврђено, а на основу Рјешења 

ЈУ Центра за социјални рад Прњавор број 05/3-550.1-

01/19 од 05.03.2019. године, правоснажно 22.03.2019. 

године, да је Микић Светлани потпуно одузета по- 

словна способност, а за стараоца је постављена њена 

мајка Микић Љубица кћи Љубе из Прњавора, те да 

није потребна сагласност органа старатељства за 

прибављање имовине у корист штићеника. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је 

поступак у току којег је одржана расправа у 

канцеларији ове Подручне јединице Прњавор, након 

извршеног увиђаја на лицу мјеста, у присуству 

подносиоца захтјева и вјештака геодетске струке.  

Правобранилаштво Републике Српске, Сје- 

диште замјеника Бањалука доставило је дана 18.04. 

2019. године допис број У 1348/19 од 17.04.2019. 

године којим је обавијестило поступајући орган да из 

оправданих разлога, раније заказане расправе код 

РУГИПП ПЈ Бања Лука, нису у могућности да 

приступе на данашњу расправу, предложили да се 

иста одгоди и закаже нови термин одржавања или да 

уколико орган одлучи да одржи расправу у њиховом 

одсуству да се достави расправни записник, уз 

евентуално накнадно запримљену документацију, 

ради даљег учествовања у поступку и давања изја- 

шњења. 

На расправи је донесен закључак да ће се 

расправа одржати у одсуству представника Право- 

бранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 

Бањалука, те да им се оставља рок од 15 дана од 

дана достављања записника са расправе за доста- 

вљање изјашњења у овој управној ствари. 

На расправи подносилац захтјева је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да му 

Општина Прњавор прода непосредном погодбом 

предметно земљиште које улази у састав његове 

грађевинске парцеле.  

 Након извршене идентификације предме- 

тног земљишта на лицу мјеста уз учешће подно- 

сиоца захтјева, службеног лица и вјештак геодетске 

струке је изјавила да се ради о парцелама означеним 

као к.ч. бр. 627/8 ,,Расадник“ шума у површини од 

113 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 844 к.о. Прњавор, 

власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, што по 

новом премјеру одговара к.ч. бр. 1473/14 ,,Расадник“ 

шума у површини од 113 m
2 
уписана у ПЛ бр. 225 

к.о. Прњавор, као посјед Општине Прњавор са 1/1 

дијела. 

 Парцела подносиоца захтјева са којом је 

намијењено комплетирање плаца означена је као к.ч. 

бр. 628/20 ,,Расадник“ њива у површини од 289 m
2
 

уписана у зк. ул. бр. 3951 к.о. Прњавор, сувла- 

сништво Микић Љубице кћери Љубе из Прњавора са 

2/3 дијела и Микић Светлане кћери Златка из 

Прњавора са 1/3 дијела, што по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 1472/10 ,,Расадник“ њива у површи- 

ни од 289 m
2
 уписана у ПЛ бр. 1414 к.о. Прњавор, 

као супосјед Микић Љубице са 2/3 дијела и Микић 

Светлане са 1/3 дијела. 

 Увидом у зк. ул. бр. 3951 к.о. Прњавор, 

утврђено је да су Микић Љубица са 2/3 дијела и 

Микић Светлана са 1/3 дијела сувласници земљишта 

означеног као к.ч. бр. 628/20, увидом у ПЛ бр. 1414 

к.о. Прњавор, утврђено је да су Микић Љубица са 

2/3 дијела и Микић Светлана са 1/3 дијела супосје- 

дници земљишта означеног као к.ч. бр. 1472/10.  

   Увидом у зк. ул. бр. 844 к.о. Прњавор, 

утврђено је да је на к.ч. бр. 627/8 право власништва 

Општине Прњавор са 1/1 дијела. Увидом у ПЛ бр. 

225 к.о. Прњавор, утврђено је да је Општина Пр- 

њавор посједник са 1/1 дијела земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1473/14. 

   Увидом у Идентификацију предметних па- 

рцела број 04-363-34/19 од 15.04.2019. године са 

Изводом из просторно-планске документације 

Општинске управе Одјељења за просторно уређење 

Општине Прњавор број 04-363-34/19 од 15.04.2019. 

године, утврђено је да се парцеле налазе у обухвату 

градског грађевинског земљишта, четврта зона, 

намјена парцела утврђена је Урбанистичким планом 

„Прњавор“ („Службени гласник Општине Прњавор“ 

бр. 11/18) према којем предметне парцеле чине гра- 

ђевинску парцелу и намијењене су за индивидуално 

становање. 
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   У остављеном року Правобранилаштво 

Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука 

доставило је Изјашњење Општине Прњавор у којем 

је наведено да наведене некретнине неспорно чине 

грађевинску парцелу и намијењене су за индиви- 

дуално становање, да су мишљења да су испуњени 

законски услови за комплетирање (обликовање) 

парцеле, да се некретнине налазе у четвртој зони 

градског грађевинског земљишта гдје цијена земљи- 

шта према Одлуци о висини вриједности непокре- 

тности по зонама на територији општине Прњвор 

(„Службени гласник Општине Прњавор“, број 2/19)  

износи  19,29 КМ за 1 m
2
, те да је у складу са тим 

потребно одредити и вриједност некретнине тј. 

цијену земљишта. 

  С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку, урадила нацрт одлуке о 

давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји неизграђеног градског грађевинског земљи- 

шта непосредном погодбом који је доставила 

Скупштини општине Прњавор на даље поступање. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о ства- 

рним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење правом 

грађења непокретности у својини Републике и 

јединица локалне самоуправе може изузетно ивр- 

шити непосредном погодбом за потребе изградње 

односно ради обликовања грађевинске честице. 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе на приједлог начелника општине, одно- 

сно градоначелника града. 

 

Број: 01-475-21/19                               Предсједник 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву ,,Ризба“ д.о.о. Прњавор, поднесеном 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор, у предмету продаје грађевинског зе- 

мљишта непосредном погодбом ради комплетирања 

грађевинске парцеле, а на основу члана 348. став 3. 

тачка д) Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 

и 60/15), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17),  на сједници одржаној дана 

10.7.2019. године,  доноси 

ОДЛУКУ 

о опродаји грађевинског земљишта непосредном 

погодбом ,,Ризба“ д.о.о. Прњавор ради 

комплетирања грађевинске парцеле 

 

Члан 1. 

 Продаје се непосредном погодбом, ради 

комплетирања грађевинске парцеле, грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 1356/175 ,,Стојнића 

кућиште“ њива у површини од 15 m
2 
уписана у зк. 

ул. бр. 2624 к.о. Штрпци, власништво Општина 

Прњавор, са 1/1 дијела, што по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 641/4 ,,Стојнића кућиште“ њива у 

површини од  15 m
2
 уписана у ПЛ бр. 83 к.о. Горњи 

Штрпци, као посјед Општина Прњавор, са 1/1 

дијела.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име 

Општине Прњавор закључи уговор из члана 1 ове 

одлуке са ,,Ризба“ д.о.о. Прњавор. 

 

Члан 3. 

,,Ризба“ д.о.о. Прњавор дужан је платити 

накнаду за земљиште и то за 1m
2
 износ од 12,00 КМ, 

према Одлуци о утврђивању посебног интереса за 

продају непокретности у својини Општине Прњавор 

испод тржишне цијене или без накнаде („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 9/18), што укупно 

износи 180,00 КМ. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 

Образложење 

,,Ризба“ д.о.о. Прњавор поднио је Репу- 

бличкој управи за  геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор 

захтјев којим је тражио куповину непосредном пого- 

дбом од општине Прњавор, а ради комплетирања 

грађевинске парцеле, земљиште означено као кк.ч. 

бр. 1356/175 ,,Стојнића кућиште“ њива у површини 

од 15 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 2624 к.о. Штрпци, 

власништво Општина Прњавор, са 1/1 дијела, што по 

новом премјеру одговара к.ч. бр. 641/4 ,,Стојнића 

кућиште“ њива у површини од  15 m
2
 уписана у ПЛ 

бр. 83 к.о. Горњи Штрпци, као посјед Општина 

Прњавор, са 1/1 дијела.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је 

поступак у току којег је одржана расправа у 

канцеларији ове Подручне јединице Прњавор, након 

извршеног увиђаја на лицу мјеста, у присуству 

подносиоца захтјева, Правобранилаштва Републике 

Српске, сједиште замјеника Бања Лука и вјештака 

геодетске струке.  

На расправи подносилац захтјева је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да му 

Општина Прњавор прода непосредном погодбом 

предметно земљиште које улази у састав његове 

грађевинске парцеле.  
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 Након извршене идентификације предме- 

тног земљишта на лицу мјеста уз учешће подносиоца 

захтјева, Правобранилаштва Републике Српске, 

сједиште замјеника Бања Лука и службеног лица, 

вјештак геодетске струке је изјавила да се ради о 

парцели означеној као к.ч. бр. 1356/175 ,,Стојнића 

кућиште“ њива у површини од 15 m
2 
уписана у зк. 

ул. бр. 2624 к.о. Штрпци, власништво Општина 

Прњавор, са 1/1 дијела, што по новом премјеру 

одговара к.ч. бр. 641/4 ,,Стојнића кућиште“ њива у 

површини од  15 m
2
 уписана у ПЛ бр. 83 к.о. Горњи 

Штрпци, као посјед Општина Прњавор, са 1/1 дијела. 

Парцеле подносиоца захтјева са којим је намијењено 

комплетирање плаца означене су као к.ч. бр. 

1356/167 ,,Пустара“ њива у површини од 13772 m
2
, 

к.ч. бр. 1356/168 ,,Стојнића кућиште“ у површини од 

370 m
2
 и к.ч. бр. 1356/170 ,,Горњани“ некатегорисани 

пут, све
 
уписане у зк. ул. бр. 2654 к.о. Штрпци, 

власништво ,,Ризба“ д.о.о. Прњавор, са 1/1 дијела, 

што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 639/5 

,,Пустара“ њива у површини од  13772 m
2
, к.ч. бр. 

641/3 ,,Стојнића кућиште“ у површини од 370 m
2
 и 

к.ч. бр. 3841/11 ,,Горнјани“ некатегорисани пут у 

површини од 863 m
2
, све уписане у ПЛ бр. 1559 к.о. 

Горњи Штрпци, као посјед ,,Ризба“ д.о.о. Прњавор, 

са 1/1 дијела. На земљишту које је у власништву и 

посједу Општине Прњавор нема изграђених објеката. 

На парцелама које су у власништву и посједу 

подносиоца захтјева нема изграђених објеката. 

 Увидом у Идентификацију и извод из про- 

сторно планске документације број 04-363-сл/18 од 

14.12.2018. године, утврђено је да се предметна 

парцела налази ван урбаног подручја, да предметна 

парцела заједно са парцелама означеном као к.ч. бр. 

639/5, 641/3 и 3841/11 чини грађевинску парцелу. 

Намјена је утврђена Регулационим планом пословно-

туристичке зоне „Вијака“ („Службени гласник 

Општине Прњавор“, број 4/13). 

Правобранилаштво Републике Српске, сједи- 

ште замјеника Бања Лука доставило је изјашњење 

број У-6434/18 од 10.01.2019. године. У изјашњењу 

наводе да је Општина Прњавор сагласна да се 

изврши продаја парцеле означене као к.ч. бр. 

1356/175 у површини од 15 m
2 
по новом премјеру к.ч. 

бр. 641/4 у површини од 15 m
2
 к.о. Горњи Штрпци, а 

ради обликовања парцеле подносиоца захтјева. У 

изјашњењу се даље наводи да предлажу да се 

парцела означена као к.ч. бр. 1356/175 у површини 

од 15 m
2
 прода по цијени од 12 КМ за 1 m

2
, а за 

укупну вриједност  од 180,00 КМ  што је у складу са 

Одлуком о утврђивању посебног интереса за продају 

непокретности у својини Општине Прњавор испод 

тржишне вриједности или без накнаде број 01-022-

71/15 од 26.04.2018. године („Службени гласник 

Општине Прњавор“, број 9/18) и од стране вјештака 

пољопривредне струке процијењеном вриједношћу у 

поступку продаје путем јавне лицитације осталих 

парцела које је купио исти правни субјект. 

  Увидом у зк. ул. бр. 2654 к.о. Штрпци, утвр- 

ђено је да је „Ризба“ до.о.  Прњавор власник са 1/1 

дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 1356/167, 

1356/168, 1356/170. 

  Увидом у ПЛ бр. 1559 к.о. Горњи Штрпци, 

утврђено је да је Ризба“ до.о.  Прњавор посједник са 

1/1 дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 639/5, 

641/3 и 3841/11.  

  Увидом у зк. ул. бр. 2624 к.о. Штрпци, утвр- 

ђено је да је на к.ч. бр. 1356/175 укњижено право 

власништва у корист Општине Прњавор са 1/1 

дијела.  

  Увидом у ПЛ бр. 83 к.о. Гореи Штзрпци, 

утврђено је да је Општина Прњавор посједник са 1/1 

дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 641/4.   

 Увидом у Идентификацију предметних па- 

рцела број 04-363-сл/18 од 14.12.2018. године са 

Изводом из просторно-планске документације 

Општинске управе Одјељења за просторно уређење 

Општине Прњавор број 04-363-сл/18 од 14.12.2018. 

године, утврђено је да се парцеле налазе ван урбаног 

подручја, намјена парцела утврђена је Регулационим 

пословно-туристичке зоне „Вијака“ („Службени 

гласник Општине Прњавор“, број 4/13) тј. парцела 

означена као к.ч. бр. 641/4 са парцелама означеним 

као к.ч. бр. 639/5, 641/3 и 3841/11 чини грађевинску 

парцелу.  

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку, урадила нацрт одлуке о 

продаји неизграђеног градског грађевинског земљи- 

шта непосредном погодбом који је доставила 

Скупштини општине Прњавор на даље поступање. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење 

правом грађења непокретности у својини Републике 

и јединица локалне самоуправе може изузетно 

ивршити непосредном погодбом за потребе изгра- 

дње односно ради обликовања грађевинске честице. 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре- 

тностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе на приједлог начелника општине, одно- 

сно градоначелника града. 

 

Број: 01-475-22/19                               Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

280 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Ђенић Милорада сина Радована из 

Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету продаје 

грађевинског земљишта непосредном погодбом ради 

комплетирања грађевинске парцеле, а на основу 

члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута 
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општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и члана 161. и 167. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 21/17),  на 

сједници одржаној дана 10.7.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 о продаји грађевинског земљишта непосредном 

погодбом Ђенић Милораду сину Радована из 

Прњавора ради комплетирања грађевинске парцеле 

 

Члан 1. 

 Продаје се непосредном погодбом, ради 

комплетирања грађевинске парцеле грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 744/20 ,,Јоховац“ 

њива у површини од 85 m
2
, к.ч. бр. 744/21 ,,Јоховац“ 

њива у површини од 32 m
2
 и к.ч. бр. 744/22 ,,Јохо- 

вац“ њива у површини од 59 m
2
, све

 
уписане у зк. ул. 

бр. 4879 к.о. Прњавор, власништво Општине Прња- 

вор са 1/1 дијела, што по новом премјеру одговара 

к.ч. бр. 1378/31 ,,Јоховац“ њива у површини од 85 m
2
 

к.ч. бр. 1378/34 ,,Јоховац“ њива у површини од 32 m
2
 

и к.ч. бр. 1390/14 ,,Јохва“ њива у површини од 59 m
2
, 

све уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, као посјед 

Општине Прњавор са 1/1 дијела.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име 

Општине Прњавор закључи уговор из члана 1 ове 

одлуке са Ђенић Милорадом сином Радована из 

Прњавора. 

 

Члан 3. 

Ђенић Милорад син Радована из Прњавора 

дужан је платити накнаду за земљиште и то за 1m
2
 

износ од 25,71 КМ, према Одлуци о висини 

вриједности непокретности по зонама на територији 

Општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор“, број 2/19). 
 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине Прња- 

вор“. 
 

Образложење 

Ђенић Милорад син Радована из Прњавора 

поднио је Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор захтјев којим је тражио куповину 

непосредном погодбом од општине Прњавор, а ради 

комплетирања грађевинске парцеле, земљиште 

означено као к.ч. бр. 744/20 ,,Јоховац“ њива у повр- 

шини од 85 m
2
, к.ч. бр. 744/21 ,,Јоховац“ њива у 

површини од 32 m
2
 и к.ч. бр. 744/22 ,,Јоховац“ њива 

у површини од 59 m
2
, све

 
уписане у зк. ул. бр. 4879 

к.о. Прњавор, власништво Општине Прњавор са 1/1 

дијела, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 

1378/31 ,,Јоховац“ њива у површини од 85 m
2
 к.ч. бр. 

1378/34 ,,Јоховац“ њива у површини од 32 m
2
 и к.ч. 

бр. 1390/14 ,,Јохва“ њива у површини од 59 m
2
, све 

уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, као посјед 

Општине Прњавор са 1/1 дијела.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу-  

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор провела је 

поступак у току којег је одржана расправа у канце- 

ларији ове Подручне јединице Прњавор, након 

извршеног увиђаја на лицу мјеста, у присуству 

подносиоца захтјева и вјештака геодетске струке.  
 

Правобранилаштво Републике Српске, Сје- 

диште замјеника Бањалука доставило је дана 

18.04.2019. године допис број У 1349/19 од 17.04. 

2019. године којим је обавијестило поступајући 

орган да из оправданих разлога, раније заказане 

расправе код РУГИПП ПЈ Бања Лука, нису у 

могућности да приступе на данашњу расправу, 

предложили да се иста одгоди и закаже нови термин 

одржавања или да уколико орган одлучи да одржи 

расправу у њиховом одсуству да се достави ра- 

справни записник, уз евентуално накнадно запри- 

мљену документацију, ради даљег учествовања у 

поступку и давања изјашњења. 
 

На расправи је донесен закључак да ће се 

расправа одржати у одсуству представника Право- 

бранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 

Бањалука, те да им се оставља рок од 15 дана од 

дана достављања записника са расправе за доста- 

вљање изјашњења у овој управној ствари. 
 

На расправи подносилац захтјева је изјавио 

да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да му 

Општина Прњавор прода непосредном погодбом 

предметно земљиште које улази у састав његове 

грађевинске парцеле.    

 Након извршене идентификације предме- 

тног земљишта на лицу мјеста уз учешће подно- 

сиоца захтјева, вјештака геодетске струке и слу- 

жбеног лица, вјештак геодетске струке је изјавила да 

се ради о парцелама означеним као к.ч. бр. 744/20 

,,Јоховац“ њива у површини од 85 m
2
, к.ч. бр. 744/21 

,,Јоховац“ њива у површини од 32 m
2
 и к.ч. бр. 

744/22 ,,Јоховац“ њива у површини од 59 m
2
, све

 

уписане у зк. ул. бр. 4879 к.о. Прњавор, власништво 

Општине Прњавор са 1/1 дијела, што по новом 

премјеру одговара к.ч. бр. 1378/31 ,,Јоховац“ њива у 

површини од 85 m
2
 к.ч. бр. 1378/34 ,,Јоховац“ њива у 

површини од 32 m
2
 и к.ч. бр. 1390/14 ,,Јохва“ њива у 

површини од 59 m
2
, све уписане у ПЛ бр. 225 к.о. 

Прњавор, као посјед Општине Прњавор са 1/1 

дијела. 
 

 Парцела подносиоца захтјева са којом је 

намијењено комплетирање плаца означена је као к.ч. 

бр. 744/7 ,,Јоховац“ кућа, зграда, двориште у повр- 

шини од 391 m
2 
уписана у зк. ул. бр. 4015 к.о. 

Прњавор, власништво Ђенић Милорада, сина Радо- 

вана, из Прњавора, са 1/1 дијела, што по новом пре- 

мјеру одговара к.ч. бр. 1378/13 ,,Јоховац“ кућа и 

зграда у површини од 87 m
2 
и двориште у површини 

од 304 m
2
 уписана у ПЛ бр. 1634 к.о. Прњавор, као 

посјед Ђенић Милорада, сина Радована, из Прња- 

вора, са 1/1 дијела. 
 

   Увидом у зк. ул. бр. 4015 к.о. Прњавор, 

утврђено је да је Ђенић Милорад власник са 1/1 

дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 744/7, уви- 

дом у ПЛ бр. 1634 к.о. Прњавор, утврђено је да је 

Ђенић Милорад посједник са 1/1 дијела земљишта 

означеног као к.ч. бр. 1378/13.  
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   Увидом у зк. ул. бр. 4879 к.о. Прњавор, 

утврђено је да је на к.ч. бр. 744/20, 744/21 и 744/22 

право власништва Општине Прњавор са 1/1 дијела. 

Увидом у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, утврђено је да је 

Општина Прњавор посједник са 1/1 дијела земљишта 

означеног као к.ч. бр. 1378/31, 1378/34 и 1390/14. 

    

   Увидом у Идентификацију предметних па- 

рцела број 04-363-сл/19 од 04.04.2019. године са 

Изводом из просторно-планске документације 

Општинске управе Одјељења за просторно уређење 

Општине Прњавор број 04-363-сл/19 од 04.04.2019. 

године, утврђено је да се парцеле налазе у обухвату 

градског грађевинског земљишта, трећа зона, намје- 

на парцела утврђена је Регулационим планом „За- 

пад“ („Службени гласник Општине Прњавор“ бр. 

02/87) тј. парцеле означене као к.ч. бр. 1378/14, 

1378/31 и 1378/34 са парцелом к.ч. бр. 1738/13 чине 

грађевинску парцелу и намијењене су за редовну 

употребу изграђеног стамбено-породичног објекта. 

   У остављеном року Правобранилаштво Репу- 

блике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука доста- 

вило је Изјашњење Општине Прњавор у којем је 

наведено да наведене некретнине неспорно чине 

грађевинску парцелу и да служе за редовну употребу 

изграђеног стамбеног објекта, да су мишљења да су 

испуњени законски услови за комплетирање (обли- 

ковање) парцеле, да се некретнине налазе у трећој 

зони градског грађевинског земљишта гдје цијена 

земљишта према Одлуци о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији општине 

Прњвор („Службени гласник Општине Прњавор“, 

број 2/19)  износи  25,71 КМ за 1 m
2
, те да је у складу 

са тим потребно одредити и вриједност некретнине 

тј. цијену земљишта. 

 

  С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, Подручна јединица 

Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку, урадила нацрт одлуке о 

давању сагласности за закључивање уговора о 

продаји неизграђеног градског грађевинског земљи- 

шта непосредном погодбом који је доставила 

Скупштини општине Прњавор на даље поступање. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од 

одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о ства- 

рним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је 

прописано да се продаја, односно оптерећење правом 

грађења непокретности у својини Републике и једи- 

ница локалне самоуправе може изузетно ивршити 

непосредном погодбом за потребе изградње односно 

ради обликовања грађевинске честице. 

 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање непо- 

кретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину 

и условима продаје, односно оптерећењу правом 

грађења непокретности у својини јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе на приједлог начелника општине, одно-  

сно градоначелника града. 

 

Број: 01-475-23/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уре- 

ђењу простора и грађењу („Службени гасник 

Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Репбулике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 

37. Статута општине Прњавор, („Службени гласник 

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

и 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 

њавор на 26. сједници, одржној 10. јула 2019. годи- 

не, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ 

ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ЈЕЛШИНГРАД“ (ИЗМЈЕНА VI)  

 

1. Скупштина општине Прњавор именује 

Савјет за укупно праћење израдеизмјене дијела 

Регулационог плана „Јелшинград (измјена VI), (у 

даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевине, 

2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 

3) Радоје Дебељак, дипл. просторни планер 

4) Борислав Петровић, дипл. инжењер електроте- 

хнике, 

5) Сандра Лекић, дипл. инжењер архитектуре. 

2. Замјенски члан за именоване чланове из 

тачке 1. је Синиша Новић, дипломирани инжењер 

архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 

израдe измјене дијела Регулационог плана „Јелши- 

нград“ (измјена VI), вођењајавне расправе и усагла- 

шавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене дијела 

Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI) и 

заузима стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, усагла- 

шености документа са документима просторног 

уређења, који представљају основу за његову израду, 

као и усаглашености документа са одредбама Закона 

о уређењу простора и грађењу и другим прописима 

заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не 

донесе измјена дијела Регулационог плана „Јелши- 

нград“ (измјена VI). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у 

складу са Одлуком о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

13/14 и 31/16). 

 

Број: 01-111-8/19                                Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 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 Прњавор“ 

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

Прњавор, на 26. сједници одржаној 10. јула 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. 1817/3 „Бабовац“, у површини 

од 1375м
2
, уписана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, 

посјед општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, којој 

према стању земљишне књиге одговара к.ч. бр. 

214/30, у површини од 1375м
2
, уписана у „А“ листу 

зк.ул. 4879 к.о. Прњавор, власништво општине Прња- 

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

градског грађевинског земљишта, у следећем саста- 

ву: 

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 

својини 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: 01-022-9/19                                Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. 

став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/12), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

члљана 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

њавор, на 26. сједници одржаној 10. јула 2019. 

године, донијела је  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор 

 

1) Драгана Радуловић, из Прњавора, разрје- 

шава се дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор, због истека мандата на 

који је именована. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-10/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 12. Закона о мини- 

старским, владиним и другим именовањима Репу- 

блике Српске („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12 и 90/16), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

вању критеријума за избор и именовање органа у 

јавним установама и предузећима чији је оснивач 

Општина Прњавор и расписивању јавног конкурса 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 9/19), 

уз претходну сагласност Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске, Скупштина 

општине Прњавор на 26. сједници одржаној 10. јула 

2019. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе Центар за 

социјални рад  Прњавор 
 

 1) За директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор, на период од четири године, 

именује се Драгана Радуловић из Прњавора. 

 2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.   

 

Број: 01-111-11/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

285 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систе- 

му јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 
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општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. и 

члана 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Прњавор, на 26. сједници одржаној 10. јула 2019. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу Прњавор 

 

1) Разрјешавају се дужности чланова Упра- 

вног одбора Јавне установе Центар за културу Пр- 

њавор: 

1. Јадранко Крајишник, 

2. Дражен Југовић и 

3. Милан Милановић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-12/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16) члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и 12/18) и Одлуке о утврђивању критеријума за 

избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач Општина Прњавор и 

расписивању јавног конкурса („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 9/19), Скупштина општине 

Прњавор, на 26. сједници одржаној 10. јула 2019. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу Прњавор   
 

1) За чланове Управног одбора Јавне устано- 

ве Центар за културу Прњавор, на период од четири 

године именују се: 

1. Љубиша Сибинчић и 

2. Брана Видић. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-13/19                               Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 16. став 6. Закона о си- 

стему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

члана 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Прњавор, на 26. сједници одржаној 10. јула 2019. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1) Разрјешавају се дужности чланова Упра- 

вног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор: 

1. Бојан Шипрагић, 

2. Весна Малешевић и  

3. Дражен Маринковић. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-14/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 12. Закона о министа- 

рским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07, 109/12 и 44/16) члана 37. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број: 15/17 и 12/18) и Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач Општина 

Прњавор и расписивању јавног конкурса („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 9/19), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 26. сједници одржаној 

10. јула 2019. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор   

1) За чланове Управног одбор Јавне уста- 

нове Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, на 

период од четири године именују се: 

1. Драгана Малијевић, 

2. Љиљана Југовић Дерета и 

3. Слободан Илишковић. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-15/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 37. Статута 

општине („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), члана 161. и члана 167. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

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

26. сједници одржаној 10. јула 2019.  године, доније- 

ла је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор  

 
1) Разрјешавају се дужности чланова Надзо- 

рног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор: 

1. Александра Татаревић Главендекић,  

2. Драгиша Тихомировић,  

3. Бојан Шморхај. 

 

2)  Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-16/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 

и 78/11), члана 37. Статута општине Прњавор 

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

и 12/18) и Одлуке о утврђивању критеријума за 

избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач Општина Прњавор и 

расписивању јавног конкурса („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 9/19), Скупштина општине 

Прњавор на 26. сједници одржаној 10. јула 2019. 

године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 

 
1) За чланове Надзорног одбора Јавног пре- 

дузећа „Радио Прњавор“ Прњавор на период од 

четири године именују се: 

1. Жељана Јовић, 

2. Владо Цвијановић. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-17/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 измјенама и 

допунама Одлуке о уређењу простора и грађеви- 

нском земљишту, Скупштина општине Прњавор, на 

26. сједници одржанoj дана 10. jула 2019. године, 

донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К  

  

1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљи- 

шту, суштински, формално и правно технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-100/19                            Предсједник 

Датум: 10.  јул 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 Правобра- 

нилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 

Бањалука, за период 01.01.2018. до 31.12.2018. годи- 

не, Скупштина општине Прњавор, на 26. сједници 

одржанoj дана 10. јула 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о раду Правобранилаштва Републике 

Српске, Сједиште замјеника Бањалука, за период 

01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-113/19                            Предсједник 

Датум: 10.  јул 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), 
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након разматрања Извјештаја о финансијском посло- 

вању спортских клубова општине Прњавор који су 

користили средства из буџета Општине Прњавор за 

2018. годину, на 26. сједници одржанoj дана 10. јула 

2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1.  Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о финансијском пословању спортских клу- 

бова општине Прњавор који су користили средства 

из буџета Општине Прњавор за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-101/19                             Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

294 
 

На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања Извјештаја о реализацији Стратегије 

развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 

година, у 2018. години, за период од 1.1. до 30.6. 

2019. године, на 26. сједници одржанoj дана 10. јула 

2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине 

Прњавор за период 2012-2020. година, у 2018. годи- 

ни.   

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-102/19                              Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања Извјештаја о реализацији Програма рада 

Скупштине општине Прњавор и одлука Скупштине 

општине Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. 

године, на 26. сједници одржанoj дана 10. јула 2019. 

године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине 

општине Прњавор и одлука Скупштине општине 

Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-103/19                            Предсједник 

Датум: 10.  јул 2019. год.            Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за  једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Малинић (Славиша) Сузани, из Грабик Илове, 

на име трошкова студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-202/19                             Начелник     

Датум: 12. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18),  На-  



11.7.2019.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 12                                21 
 

челник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска, на име одр- 

жавања традиционалног турнира у малом фудбалу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-102/19                              Начелник     

Датум: 5. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

298 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за борачко-инвалидску и циви- 

лну заштиту у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од  

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Борачка организација општи- 

не Прњавор у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Борачка организација општине 

Прњавор, са које ће се одобрити новчана средства 

Борачкој организацији општине Прњавор, на име 

одржавања меморијалног турнира у малом фудбалу 

у Дренови. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-434-104/19                             Начелник     

Датум: 5. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

299 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Сл- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Секулић 

(Љубо) Жељки, из Горњих Штрбаца, на име тро- 

шкова лијечења. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-204/19                              Начелник     

Датум: 5. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

300 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 700,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Тривалић 

(Урош) Горану, из Прњавора, на име тешке матери- 

јалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-203/19                              Начелник     

Датум: 7. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

301 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 

нистарства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

на позицији 487900 – Помоћ основним школама, са 

које ће се одобрити новчана помоћ ЈУ Основна 

школа „Иво Андрић“ Кулаши, за набавку косилице 

за траву за потребе школе. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-434-107/19                              Начелник     

Датум: 7. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
 

302 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за  једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Сандић (Ранко) Милени, из Црквене, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-205/19                             Начелник     

Датум: 7. јун 2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону је- 

диницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Финансирање Црвеног крста 

у износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Финансирање Црвеног крста, са 

које ће се средства одобрити ОО Црвеног крста 

Прњавор, на име организовања сусрета и дружења 

давалаца крви поводом Свјетског дана Добровољних  

давалаца крви.   

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-108/19                            Начелник     

Датум: 10. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

304 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 487900 – Помоћ основним школама у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 487900 – Помоћ основним школама, са које 

ће се одобрити новчана помоћ ЈУ Основна школа 

„Свети Сава“ Горњи Смртићи, за набавку косилице 

за траву за потребе школе. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-434-110/19                             Начелник     

Датум: 12. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

305 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине  
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

300,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 

брити новчана средства СПКД „Просвјета“ ОО 

Прњавор, за реализацију 16. Маскенбала за дјецу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

 Број: 01/1-401-145/19                           Начелник     

Датум: 13. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

306 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима национа- 

лних мањина  у износу од 2.000,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима националних 

мањиња са које ће се одобрити новчана средства 

Удружењу украјинаца „Златни клас“ Прњавор, за 

реализацију пројекта  издавања и промоције књиге 

„Пјесмом сачувати од заборава“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-114/19                             Начелник     

Датум: 13. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

307 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

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

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
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рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прњавора, за 

организовање меморијалног турнира у малом фудба- 

лу у Просјеку. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 
Број: 01/1-434-113/19                              Начелник     

Датум: 13. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

308 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Јовановић 

(Драгоје) Владимиру, из Прњавора, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-211/19                             Начелник     

Датум: 19. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

309 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.300,00 КМ.  

 

I 

Износ од 3.300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 3.300,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједни- 

цама (Заштита културно-историјског наслијеђа) са 

које ће се одобрити новчана средства Српској 

Православној Парохији Лишањска, за организовање 

прославе, славе села Светог мученика кнеза Лазара и 

светих мученика српских – Видовдана у Насеобини 

Лишњи и за организовање прославе славе села 

Мрачај - масла.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-122/19                             Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

310 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину «Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 
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лник општине доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

I 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

црквеној општини у Великој Илови, за организовање 

прославе Храмовне славе Силаска СВ. Духа на апо- 

столе у Великој Илови.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-115/19                             Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

311 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Клубу малог фудбала „Љубић“ из Прња- 

вора, за организовање меморијалног турнира у 

малом фудбалу у Горњим Вијачанима и на Равном 

брду (Љубић). 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-119/19                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

312 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 700,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
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позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 

„Бисери“ Лишња, за одржавање фудбалског игра- 

лишта и просторија које користи ФК „Бисери“ 

Лишња. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-112/19                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

313 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Усорац (Осто- 

ја) Синиши, из Доњих Смртића, на име тешке 

материјалне ситуације. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-70/19                              Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 - Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за  једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Мандић (Вујадин) Миши, из Прњавора, на 

име тешке материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-146/19                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и  
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друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Радуловић 

(Боро) Сањи, из Прњавора, на име трошкова мастер 

студија. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-60/19                              Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Макивић 

(Триво) Лазару, из Прњавора, на име трошкова 

израде докторске дисертације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-1/19                               Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Салкић (Мујо) 

Ибрахиму, из Прњавора, на име тешке материјалне 

ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-281/18                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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318 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ. 

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Карановић 

(Вељко) Зорици, из Шибовске, на име тешке мате- 

ријалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-278/18                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 450,00 КМ.  

II 

Износ од 450,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

450,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 450,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за  једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Живковић (Милорад) Игору, из Прњавора, на име 

набавке школског материјала и уџбеника за двоје 

дјеце. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-273/18                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 

320 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 - Oдјељење за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 
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позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Поповић 

(Живко) Душку, из Доњих Вијачана, за одбрану 

докторске дисертације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-128/18                             Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 416100 – Средства за  једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Савић 

(Миленко) Слободану, из Прњавора, за трошкове 

судског поступка из радног односа. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-367/18                            Начелник     

Датум: 20. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 700,00 КМ.  
 

II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 700,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Ђурђевић 

(Миливоје) Брани, из Прњавора, за тешку матери- 

јалну ситуацију. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

не Прњавор». 
  

Број: 01/1-532-208/19                            Начелник     

Датум: 21. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 750,00 КМ.  
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II 

Износ од 750,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

750,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 750,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства ФК „Љубић“ из Прњавора, за трошкове 

организације турнира за пионирке за титулу првака 

РС. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
  

Број: 01/1-434-123/18                             Начелник     

Датум: 21. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 

зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Вујасиновић 

(Небојша) Арсеније, из Прњавора, на име трошкова 

студирања и тешке материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-176/18                            Начелник     

Датум: 24. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима нацио- 

налних мањина  у износу од 1.500,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима нацио- 

налних мањиња са које ће се одобрити новчана 

средства УКПД „ТАРАС ШЕВЧЕНКО“ из Прњавора 

за текуће активности друштва у 2019. години. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-431-5/19                               Начелник     

Датум: 25. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана члана 67 и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o 

извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 9.515,39 КМ.  

 

II 

Износ од 9.515,39 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

9.515,39 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 9.515,39 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а у циљу обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Мушиновић (Омера) Мирсаду из Прњавора, 

који је у тешкој материјаној ситуацији, а према 

Писму намјере Начелника општине Прњавор, број 

01/1-434-181/17 од 12.12.2017.године, ради реализа- 

ције „Пројекта обнове и реконструкције стамбених 

јединица за расељена лица и избјеглице“, који 

проводи Федерално министарство расељених особа и 

избјеглица Федерације БиХ, на име трошкова купови- 

не градског грађевинског земљишта к.ч број 555/13 

за изградњу породичне куће. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-108/19                            Начелник     

Датум: 26. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за  једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Стојановић 

Биљани из Прњавора, на име трошкова одласка и 

такмичења дјетета на Балканско првенство  у џуду, 

које ће се одржати 04.07.2019. године у Румунији. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-213/18                            Начелник     

Датум: 27. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.350,00 КМ.  
 

II 

Износ од 3.350,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.350,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 3.350,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

црквеној општини у Кремна-Вучијак, за обиље-  
 

жавање и организацију Видовдана на Вучијаку. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-128/19                            Начелник     

Датум: 27. јун 2019. године           Дарко Томаш, с.р.
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