
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светог Саве бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

18. новембар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 17            Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                      

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и 201. став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17). Скупштина општине Прњавор на 28. 

сједници одржаној дана 15. новембра 2019. године, 

донијела је 

 

   О Д Л У К У 

о давању на привремено кориштење објекта  

  

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје на при- 

времено кориштење, без накнаде, објекат који се 

неће уклањати, експроприсан по члану 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15), за 

потребе изградње аутопута Бања Лука - Добој и то: 

-ЛИЗДЕК ДАЛИБОРУ, сину Наде из Прња- 

вора, стамбено-породични објекат у Околици изгра- 

ђен на земљишној парцели означеној као к.ч. бр. 

352/1 уписана у ПЛ број 67 к.о. Околица (нови 

премјер), што по старом премјеру одговара парцели 

означеној као к.ч. 1623/1, уписана у з.к. уложак број 

1652 к.о. Прњавор, вањских габарита: 8,05 x 7,05 m, 

са отвореном терасом: 6,00 x 2,00 m.  

 

Члан 2. 

Даје се овлаштење начелнику општине Прња- 

вор да закључи уговор о давању објекта из члана 1. 

ове одлуке на привремено кориштење, без накнаде, 

између општине Прњавор и Лиздек Далибора.    

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о давању на привремено кориштење 

објекта број: 01-022-84/12 од 17.07.2012. године, а 

Уговор број: 01/1-014-166/12 од 09.08.2012. године 

се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-134/19                            Предсједник 

Датум: 15. новембар 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 37. став 

(2), тачка 2) и 13) Статута општине Прњавор („Слу- 

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

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

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 28. 

сједници одржаној дана 15. новембра 2019. године, 

донијела је 
 

   О Д Л У К У 

о продаји службених аутомобила 
  

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о продаји службених аутомобила 

VOLKSWAGEN, Тип 1G, број шасије 

WVWZZZ1GZMW409569 и VOLKSWAGEN, Тип 

19E, број шасије WVWZZZ1GZMW790436, по поче- 

тној продајној цијени од 800,00 КМ за VOLKSWA- 

GEN, Тип 1G и 620,00 КМ за VOLKSWAGEN, Тип 

19E, утврђеној на основу процјене тржишне врије- 

дности аутомобила број 348-08/2019, извршене од 

стране вјештака машинске струке Зорана Станића, 

дипломираног инжињера машинства. 

(2) Средства добијена продајом службених 

аутомобила биће уплаћена на рачун општине Прња- 

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

банке а.д. Бања Лука. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 2. 

(1) Продају се службени аутомобили из 

члана 1. ове одлуке, а продаја ће се извршити 

усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем 

тексту: лицитација). 

(2) Услове и поступак продаје службених 

аутомобила путем усменог јавног надметања пропи- 

саће Начелник општине. 

(3) Оглас о лицитацији објавиће Начелник 

општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 

интернет страници Општине, а оглас ће истовремено 

бити истакнут и на огласним таблама Општине. 

       

Члан 3. 

Поступак лицитације спроводи Комисија за 

спровођење јавног надметања у следећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

 

Члан 4. 

 Скупштина општине овлашћује Начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи уговор 

о продаји службених аутомобила. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-135/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 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 69. став (1) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/1, 3/16 и 

84/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и члана 201. 

став (1)  Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Прњавор на 28. сједници одржаној дана 15. новембра 

2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о уређењу простора  

и грађевинском земљишту 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о уређењу простора и грађеви- 

нском земљишту („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 28/14, 6/16, 31/17, 33/17 и 15/19), у 

члану 20. у ставу (1) послије тачке д) додаје се нова 

тачка ђ) која гласи: 

„ђ) у шестој зони --------------------------- 1 %.“.  

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-136/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 69. став 1. и члана 73. став 

2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

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

жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

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

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

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

32/17), Скупштина општине Прњавор, на 28. сје- 

дници одржаној дана 15. новембра 2019. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни одлуке о  висини накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта 

 

Члан 1. 

У Одлуци о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта („Слу жбени гласник 

општине Прњавор“, број 2/19) у члану 3. став (1) 

послије алинеје 5. додаје се алинеја 6. која гласи: 

„- за шесту зону 6%, што износи 6,00 

КМ/m
2
“. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-137/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор, број 15/17 и 12/18), и члана 161. и 175. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

32/17) Скупштина општине Прњавор, на 28. сје- 

дници одржаној 15. новембра 2019. годинедана, 

донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОСЈЕК 
 

Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Мјесна заједница 

Просјек за насељено мјесто Просјек, издвајањем 
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насељеног мјеста Просјек из Мјесне заједнице 

Хрваћани. 

 

Члан 2. 

  Подручје Мјесне заједнице Просјек обухвата 

катастарску општину Просјек, у укупној површини 

од 1407 хектара, са сједиштем у Просјеку. 

 

Члан 3. 

 Упис Мјесне заједнице Просјек у Регистар 

мјесних заједница на подручју општине Прњавор 

извршиће се у року од 15 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-138/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

423 
 

На основу члана 22. став (1) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 39. 

став (2) тачка 10) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 10) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18), члана 5. став (1) тачка г) Одлуке 

о комуналној накнади („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/07 и 32/12) и члана 161 и 201. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор на 28. 

сједници одржаној дана 15. новембра 2019. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

O ВРИЈЕДНОСТИ БОДА ЗА ПЛАЋАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Утврђује се вриједност бода за плаћање кому- 

налне накнаде за 2020. годину у износу од 0,004 

КМ/m². 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, а примјењује се од 01.01.2020. године.  

 

Број: 01-022-139/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 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. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

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

8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 41/03), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор, на 28. сједници одржаној дана 15. 

новембра 2019. године, донијела је 

                                                           

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовање  

директора ЈУ Центар за културу Прњавор и 

расписивању поновног Јавног конкурса                                                                 

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују 

критеријуми за избор и именовање   директора ЈУ 

Центар за културу Прњавор. 

(2) Под критеријумима за избор директора 

ЈУ Центар за културу Прњавор сматрају се општи и 

посебни услови утврђени овом одлуком, оснивачким 

актом и статутом усанове. 
 

Члан 2. 

(1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана: 

1) да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

2) да су старији од 18 година, 

3) да имају општу здравствену способност,  

4) да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 

нивоу државе или ентитета) као резултат дисци- 

плинске мјере на било којем нивоу власти у Репу- 

блици Српској у периоду од три године прије дана 

објављивања упражњене позиције, 

5) да нису осуђивани за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које их чини неподобним за 

обављање послова на упражњеним позицијама, одно- 

сно да се против њих не води кривични поступак, 

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

Босне и Херцеговине. 

(2) Посебни услови за именовање органа из 

члана 1. су:   

1) високa школскa спремa (седми степен 

стручности), 

2) три године радног искуства; 
 

Члан 3. 

Расписује се поновни јавни конкурс за избор 

и именовање директора ЈУ Центар за културу Пр- 

њавор. 
 

Члан 4. 

(1) Поновни Јавни конкурс за избор и име- 

новање органа из члана 3. ове одлуке објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Вечерње новости“.  
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(2) Рок за подношење пријава на поновни 

јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања 

поновног јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Српске“.  
 

Члан 5 

(1) Скупштина општине ће именовати Коми- 

сију за избор која ће провести процедуру поновног 

јавног конкурса и доставити Комисији за избор и 

именовање Скупштине општине ранг-листу 

кандидата за директора јавне установа. 

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

од пет чланова и то три члана из реда општинских 

службеника, а два члана са листе стручњака, који 

нису запослени у Општонској управи општине Прња- 

вор.  

(3) У Комисију за избор из става 1. овог 

члана именују се лица која имају најмање исти или 

већи степен стручне спреме за који се спроводи 

поступак, те лица која су упозната са одредбама 

Закона о министарским, владиним и другим име- 

новањима Републике Српске. 
 

Члан 6. 

Стручне и административно-техничке посло- 

ве на провођењу ове одлуке, обављаће Стручна 

служба Скупштине општине. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01-022-126-1/19                         Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

425 
 

На основу чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

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

чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор, на 28. сједници одржаној 15. 

новембра 2019. године, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка по 

поновном Јавном конкурсу за избор и именовање 

директора ЈУ Центар за културу Прњавор 

 

1) Именује се Комисија за спровођење посту- 

пка по поновном Јавном конкурсу за избор и име- 

новање директора ЈУ Центар за културу Прњавор (у 

даљем тексту: Комисија за избор) у сљедећем 

саставу: 

1. Сретко Аулић, службеник, предсједник, 

2. Бесима Мујанић, службеник, члан, 

3. Маријана Кртолица, службеник, члан, 

4. Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 

5. Радојица Ђукић, са листе стручњака, 

члан. 

2) Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по поновном Јавном 

конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар 

за култур Прњавор, што укључује контролу испу- 

њавања услова, обављање интервјуa са кандидатима 

и утврђивање ранг-листе кандидата. Комисија за 

избор ће извјештај о проведеном поступку за избор 

директора ЈУ Центар за култур Прњавор, са 

утврђеном ранг-листом кандидата, доставити Ску- 

пштини општине путем Комисије за избор и 

именовање Скупштине општине на даље поступање. 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-21/19                              Предсједник 

Датум: 15. новембар 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 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 

једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу 

Прњавор и једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио 

Прњавор“ Прњавор и расписивању Јавног конкурса 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 

Скупштина општине Прњавор на 28. сједници одр- 

жаној 15. новембра 2019. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу Прњавор 
   

1) За члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу Прњавор именује се Милан 

Вранић, на период трајања мандата Управног одбора 

установе, односно до 10. јула 2023. године. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-22/19                              Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

427 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18), члана 7. Одлуке о стипендирању 

ученика и студената („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 04/13, 03/14, 28/16 и 19/18) и члана 

161. Пословника о раду Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина  општине Прњавор 

на сједници одржаној дана 15. новембра 2019. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o измјени Рјешења о именовању Комисије за обраду 

захтјева за додјелу стипендија 

 

1. У диспозитиву Рјешења о именовању 

Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија 

број 01-111-32/18 од 06.11.2018. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 19/18), у тачки I у 

подтачкама 2) и 3) ријечи „Алксандра Далшашо-

Лепир“ и „Тијана Кљунић“, замјењују се ријечима:  

„Милоранка Лазаревић“ и „Дарија Гајић“. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-32-1/18                           Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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 Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Кондић Небојше, сина Вида, из Пр- 

њавора, поднесеном Републичкој управи за геодетске 

и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 

земљишно-књижним подацима, а на основу члана 

204. Закона о општем управном поступку („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 

50/10 и 66/18), 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 

15.11.2019. године,  доноси 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-

117/02 од 26.12.2002. године на начин да се иза 

ријечи „к.о. Вучијак“ брише тачка, додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 

односи на к.ч. бр. 446/7 „Вучијак“ њива у површини 

од 1967m
2
уписана у зк. ул. број 313 к.о. Вучијак као 

државна својина са 1/1 дијела,право располагања 

Скупштине општине Прњавор са 1/1. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

Образложење 

Кондић Небојша, син Вида, из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-117/02 од 

26.12.2002. године допуни земљишно-књижним по- 

дацима према приложеном списку земљишта, како 

би могло бити проведено у земљишним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 

бличка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-

475-117/02 од 26.12.2002. године Кондић Небојши, 

сину Вида, из Вучијака, додијељено неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као к.ч. бр. 848/32 „Код црног блата“ њива 

у површини од 1967m
2
, уписано у ПЛ бр. 30 к.о. 

Вучијак (сада уписано у ПЛ бр. 469 к.о. Вучијак на 

име Кондић Вида Небојша), те да у рјешењу нису 

наведени земљишно-књижни, већ само катастарски 

подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено 

је да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 

848/32 „Код црног блата“ њива у површини од 1967 

m
2
, уписана у ПЛ бр. 30 к.о. Вучијак (сада уписана у 

ПЛ бр. 469 к.о. Вучијак на име Кондић Вида Небо- 

јша), одговара парцела грунтовног премјера озна- 

чена као к.ч. бр. 446/7 „Вучијак“ њива у површини 

од 1967 m
2
 уписана у зк. ул. број 313 к.о. Прњавор 

као државна својина са 1/1 дијела, право распо- 

лагања Скупштине општине Прњавор са 1/1. 

Чланом 193. Закона о општем управном 

поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 

Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 

општем управном поступку, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт 

допунског рјешења који је доставила Скупштини 

општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 

стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 

случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 

питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 

пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 

дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 

дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 

рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог 

допунског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења.  

 

Број: 01-014-250/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

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

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број   
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15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2019. годину, Ску- 

пштина општине Прњавор, на 28. сједници одржанoj 

дана 15. новембра 2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   

у вези са нацртом Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2019. годину 
 

1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџе- 

та општине Прњавор за 2019. годину, суштински, 

формално и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-131/19                                Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. и 133. 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 усвајању буџета 

општине Прњавор за 2020. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 28. сједници одржанoj дана 15. 

новембра 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2020. годину 

 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2020. годину суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника 

општине да у року до 15 дана проведе јавну расправу 

о нацрту Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2020. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-132/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 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 извршењу буџета 

општине Прњавор за 2020. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 28. сједници одржанoj дана 15.  

новембра 2019. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2020. годину 

 

1. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општи- 

не Прњавор за 2020. годину суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 

нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-133/19                            Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

432 
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2020. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 28. сједници одржанoj дана 15. 

новембра 2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

у вези са нацртом Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2020. годину  

 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2020. годину, суштински, формално и 

правно технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-013-9-1/19                             Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

433 
 

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 остваривању пра- 

ва породица погинулих и несталих бораца, ратних 

војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор, Скупштина општине Прњавор, 

на 28. сједници одржанoj дана 15. новембра 2019. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

о усвајању Информације о остваривању права 

породица погинулих и несталих бораца, ратних 

војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор 
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1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о остваривању права породица поги- 

нулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, 

бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-140/19                            Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

434 
 

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 јавном превозу на подру- 

чју општине за регистрациони период 2018/2019. 

година, Скупштина општине Прњавор, на 28. сје- 

дници одржанoj дана 15. новембра 2019. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   

о усвајању Информације о јавном превозу на 

подручју општине за регистрациони период 

2018/2019. година 

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о јавном превозу на подручју општине 

за регистрациони период 2018/2019. година. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-141/19                            Предсједник 

Датум: 15. новембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 

 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

 

435 
 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину 

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

и Правилника о додјели студентске награде најбо- 

љим судентима са подручја општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 17/18), 

Начелник општине Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о износу средстава за студентске награде најбољим 

студентима са подручја општине Прњавор у 2019. 

години 

 

Члан 1. 

 Средства за студентске награде обезбијеђена 

су у Буџету општине Прњавор у оквиру Одјељења за  

локални економски развој и друштвене дјелатности 

на буџетској позицији 416100 – Средства за сту- 

дентске награде – посебни резултати током школо- 

вања, у укупном износу од 15.000,00 КМ. 

 

Члан 2.  

Средства из члана 1. додијелиће се за три 

најбоља студента у појединачном износу од по 

5.000,00 КМ. 

 

Члан 3.  

 Одлука ступа на снагу даном додошења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  

 
Број: 01/1-022-128/19                             Начелник     

Датум: 3. октобар 2019. год.          Дарко Томаш, с.р. 
 

436 
 

На основу члана 59. став 1. тачка  7. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. став 1. 

тачка 7. Статута општине Прњавор („Службени 

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

складу са Уредбом о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у 

градској, односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 10/17), начелник 

општине Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 21/17) у члану 7. у ставу (1) у тачки 

8)  ријечи „и цивилну“ бришу се. 

У истом члану, у ставу (3) додаје се тачка 3) 

која гласи: 

„3) Одсјек за цивилну заштиту“. 

 

Члан 2. 

У члану 16., тачке од 4) до 18) бришу се. 

 

Члан 3. 

Послије члана 20. додаје се члан  20а., који 

гласи: 

„Члан 20а. 

Одсјек за цивилну заштиту обавља следеће 

послове: 

 1) израђује процјену угрожености од елеме- 

нтарне и друге несреће, 

 2) израђује програм развоја цивилне заштите у 

систему заштите и спасавања, 

 3) израђује план заштите и спасавања од 

елементарне непогоде и друге несреће, 

 4) припрема одлуку о организацији и функци- 

онисању цивилне заштите у систему заштите и 

спасавања, 

 5) организује прати и реализује обуку грађана  
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из области личне, узајамне и колективне заштите у 

сарадњи са штабом за ванредне ситуације општине,  

 6) организује, прати и реализује обуку снага 

цивилне заштите у сарадњи са штабом за ванредне 

ситуације општине,  

 7) организује и координира спровођење мјера 

и задатака цивилне заштите у области заштите и 

спасавања, 

 8) врши координацију дјеловања субјеката од 

значаја за заштиту и спасавање у случају елеме- 

нтарне непогоде и друге несреће у општини, 

 9) предлаже годишњи план обуке и оспосо- 

бљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и 

тимова цивилне заштите и повјереника заштите и 

спасавања, 

 10) предлаже програм самосталних вјежби и 

израду елабората за извођење вјежби заштите и 

спасавања, органа управе, привредних друштава и 

других правних лица, 

 11) води евиденцију припадника цивилне 

заштите и врши њихово распоређивање у јединице и 

тимове цивилне заштите и повјереника заштите и 

спасавања у сарадњи са штабом за ванредне ситу- 

ације општине,  

 12) води евиденцију материјално-техничких 

средстава грађана, привредних друштава и других 

правних лица и служби која се могу ставити у 

функцију цивилне заштите, 

 13) израђује план набавке средстава и опреме 

за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова 

цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој 

исправности, чувању и употреби, 

 14) даје стручна упутства грађанима, привре- 

дним друштвима и другим правним лицима по пита- 

њима заштите и спасавања, информише јавност о 

опасностима од елементарне непогоде и друге 

несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања, 

 15) подноси извјештаје и информације наче- 

лнику општине и Управи цивилне заштите и води 

прописану базу података, и друге евиденције из 

области цивилне заштите, 

 16) припрема за Скупштину општине и 

начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних 

аката, аналитичко-информативне и друге материјале, 

за области из свог дјелокруга, 

 17) врши управне, стручне, административне и 

друге послове из свог дјелокруга, 

 18) врши и друге послове које му повјери 

скупштина општине и начелник општине, 

 19) одговорно је за стање у овим областима, у 

границама својих права и дужности.“ 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, а примјењиваће се од 01.01.2020. године. 
 

Број: 01/1-022-130/19                            Начелник     

Датум: 4. новембар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

437 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о  

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), а на захтјев 

Министарства пољоприверде, шумарства и водопри- 

вреде број: 12.05-335-865-3/19 од 01.10.2019. године, 

начелник општине доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Локалног кризног центра за контролу 

афричке куге свиња на подручју општине Прњавор 

 
I 

 Именује се Локални кризни центар за ко- 

нтролу афричке куге свиња на подручју општине 

Прњавор (у даљем тексту: Центар), у саставу: 

1. Мишо Вујић, начелник Одјељења за пољо- 

привреду, водопривреду и шумарство - шеф Центра, 

2. Александар Гарић, ветеринарски инспе- 

ктор у Одјељењу за инспекцијске послове - члан, 

3. Горан Декет, шеф Одсјека за послове 

комуналне полиције - члан, 

4. Зденко Тупајић, шеф Одсјека за цивилну 

заштиту - члан, 

5. Биљана Милошевић, помоћник командира 

Полицијске станице Прњавор - члан, 

6. Ранко Тепшић, секретар у Ловачком удру- 

жењу „Борик“ Прњавор - члан, 

7. Душко Миоданић, представник Шумске 

управе Прњавор - члан. 

 

II 

 Задатак Центра је преузимање свих потре- 

бних активности за припрему сузбијања болести 

афричке куге свиња у случају њене појаве на подру- 

чју општине Прњавор. 

 

III 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

IV 

 Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-232/19                            Начелник     

Датум: 10. октобар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

438 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 161. Закона о службе- 

ницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 44. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, односно 

општинској управи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 42/17) и члана 67. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

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

доноси сљедеће 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 

жњеног радног мјеста намјештеника у Општинској 

управи општине Прњавор (у даљем тексту: Конку- 

рсна комисија) именују се: 

1) Бесима Мујанић, службеник, предсједник, 

2) Милоранка Лазаревић, службеник, члан, 

3) Ивана Декет, службеник за управљање љу- 

дским ресурсима, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

попуњавање упражњеног радног мјеста намјеште- 

ника у Општинској управи општине Прњавор, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и сачињавање листе за 

избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин 

одређен Законом о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 

Правилником о јединственим процедурама за попу- 

њавање упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 42/17). Конкурсна комисија 

ће доставити начелнику општине листу за избор 

кандидата са записницима о предузетим радњама у 

току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-120-21/19                             Начелник     

Датум: 16. октобар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

439 
 

На основу чл. 59. и 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и чл. 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

доноси    

        
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за утврђивање основних 

услова за терминал 

 
1. У Комисију за утврђивање основних услова 

за терминал (у даљем тексту: Комисија), именују се: 

1) Синиша Моравски, предсједник, 

2) Ранко Кардаш, члан, 

3) Наташа Oстојић, члан. 

2. Задатак Комисије је да утврди  испуњеност 

услова терминала на локацији у улици Јована Дучића 

у Прњавору, власништво „Домуз-Транс“ д.о.о. 

Кремна-Прњавор, Прњавор и о испуњености услова 

сачини записник. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-345-464/19                            Начелник     

Датум: 4. новембар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

440 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 98. Закона о слу- 

жбеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 

сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Конкурсне комисије 

 

1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника 

у Општинској управи општине Прњавор (у даљем 

тексту: Комисија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 

2) Ивана Декет, службеник, члан, 

3) Бесима Мујанић, службеник, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 

пријем приправника у Општинској управи општине 

Прњавор, што укључује контролу испуњавања усло- 

ва, обављање улазног интервјуa са кандидатима и 

сачињавање листе за избор кандидата по редо- 

слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и Правилником о 

поступку запошљавања приправника у Општинску 

управу општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор, број 17/17). Конкурсна комисија 

ће доставити начелнику општине листу за избор 

кандидата са записницима о предузетим радњама у 

току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-123-3/19                              Начелник     

Датум: 28. октобар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

441 
 

На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 88. став 1. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), и члана 6. став 1. Правилника 

о додјели једнократне новчане помоћи грађанима из 

буџета општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11) начелник 

општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за додјелу 

једнократне новчане помоћи 
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1. У Рјешењу о именовању Комисије за 

додјелу једнократне новчане помоћи број 01/1-014-

46/19 од 25.02.2019. године у тачки 1. подтачка 3. 

ријечи „Дијана Баручић“ замјењују се ријечима 

„Габријела Јанковић“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 

јењено. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-46-1/19                            Начелник     

Датум: 12. новембар 2019. год.      Дарко Томаш, с.р. 
 

442 
 

На основу члана 59. став 1. тачкa 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), 

разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији вртић  

„Наша радост“ Прњавор, за давање сагласности на 

Правилник о унутрашњој организацији и систе- 

матизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, начелник општине 

доноси сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о унутра- 

шњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, број 423/19 од 29.10.2019. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 
Број: 01/1-014-245/19                            Начелник     

Датум: 4. новембар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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