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 На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на 
непокретности («Службени гласник Републике Ср- 
пске», број 91/15), 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 члана 161. став 1, члана 175. 
став 2, члана 190. 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 30. сједници 
одржаној дана 21.02.2020 . године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности  

по зонама на територији општине Прњавор 
 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком утврђује се висина врије- 

дности непокретности по зонама на територији 
општине Прњавор, по једном m2. 

 

(2) Зоне грађевинског земљишта су одређе- 
не Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 28/14, 6/16, 31/17, 33/17 и 15/19). 

(3) Утврђене вриједности се односе на ври- 
једност непокретности на дан 31.12.2019. године. 

 (4) Вриједности некретнина су наведене у 
Табели 1. која је саставни дио одлуке, и изражене су 
у конвертибилним маркама. 
 

Члан 2. 
             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини вриједности непокретности 
по зонама на територији општине Прњавор, број 01-
022-8/19 од 07.02.2019. године («Службени гласник 
општине Прњавор», број 2/19). 

 

Члан 3. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику општине  
Прњавор». 
 

Број: 01-022-17/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 

ЗОНЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Катастарска општина Зона   
Грађеви-

нско 
земљиште 

Пољопри-
вредно 

земљиште

Шумско 
земљи-

ште 

Индустри-
јско 

земљиште 

Остало 
земљи

ште 
Стан Кућа 

Пословни 
простор 

Инду-
стријски 
објекат 

Остали 
објекти 

Прњавор I 38.57 15.26 19.37 19.29 9.64 900 810 1478.7 360 900 

Прњавор II 32.14 1.43 16.88 16.07 8.04 900 810 1092.6 360 900 

Прњавор, дио Коњуховци III 25.71 1.25 12.92 12.86 6.43 900 810 1092.6 360 900 
Дио Прњавор, Коњухо- 
вци, Ратковац, Околица 

IV 19.29 1.17 10.13 9.64 4.82 900 810 1092.6 360 900 

Дио Бабановци, Вучијак, 
Караћ, Околица, Ратковац 

V 12.86 1.05 6.19 6.43 3.21 450 405 540 180 450 

Дио Г. Штрпци, Вучијак, 
Бабановци, Околица, 
Ратковац, Коњуховци 

VI 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450 405 540 180 300 

 

ЗОНЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА 
 

ЗОНА I 

Дио -Бабановци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дио - Вучијак I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Катастарска општина Зона   
Грађеви-

нско 
земљиште 

Пољопри-
вредно 

земљиште

Шумско 
земљи-

ште 

Индустри-
јско 

земљиште 

Остало 
земљи

ште 
Стан Кућа 

Пословни 
простор 

Инду-
стријски 
објекат 

Остали 
објекти 

Горњи Палачковци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Горњи Штрпци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доња Илова I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доњи Палачковци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доњи Штрпци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дио - Караћ I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дио - Коњуховци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Кулаши I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Лишња I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Насеобина Лишња I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Насеобина Хрваћани I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дио - Околица I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Поточани I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дио - Ратковац I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Хрваћани I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Шерег Илова I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Шибовска I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Штивор I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доњи Смртићи I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Пураћи I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

 

ЗОНА II 

Велика Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Гусак II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Гаљиповци II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Горња Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Горња Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи Гаљишовци II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доња Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доњи Гаљиповци II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Јадовица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Кремна II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Печенег Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Чорле II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

 

 

ЗОНА III 

Брезик III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Вршани III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Гајеви III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Горњи Смртићи III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Млинци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Мрачај III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Скакавци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Црквена III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Чивчије III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Шаринци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

 

ЗОНА IV 
Грабик Илова IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Горњи Вијачани IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Доњи Вијачани IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Дренова IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Кокори IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Ново Село IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Орашје IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Отпочиваљка IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Парамије IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Поповићи IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Просјек IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
Срповци IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
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 На основу члана 69. став (1) и члана 73. став 
(2) Закона о уређењу простора и грађењу („Слу- 
жбени 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 („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 30. 
сједници одржаној дана 21.2.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о  висини накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта 
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Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта  
за 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине 
објекта. 
 

Члан 2. 
 Трошкови уређења градског грађевинског 
земљишта израчунати према одредбама Закона о уре- 
ђењу простора и грађењу и Правилника о обрачуна 
накнаде  уређења градског грађевинског земљишта 
за све спроведбене документе просторног уређења 
износе просјечно 100 КМ/m2 корисне површине 
објекта. 
 

Члан 3. 
 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 
дског грађевинског земљишта утврђује се по једини- 
ци корисне површине објекта (КМ/m2) у процентима 
од износа трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, који је утврђен у члану 2. ове одлуке 
према зонама, и то: 

- за прву зону 34%, што износи 34,00 КМ/ m2, 
- за другу зону 29%, што износи 29,00 КМ/ m2, 
- за трећу зону 23%, што износи 23,00 КМ/ m2, 
- за четврту зону 17%, што износи 17,00 КМ/ m2, 
- за пету зону 11%, што износи 11,00 КМ/m2, 
- за шесту зону 6%, што износи 6,00 КМ/m2. 

 
Члан 4. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 
дског грађевинског земљишта која је утврђена у 
члану 3. ове одлуке примјењиваће се за обрачун 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
у 2020. години, а најдуже до 31.03.2021. године. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
          
Број: 01-022-18/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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, 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 („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. 
став 1, члана 175. став 2, члана 190. 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 је на 30. 
сједници одржаној дана 21.02.2020. године, донијела  
 

О Д Л У К У 
о приступању изради измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног 
пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, 

територија оптшине Прњавор“ (измјена и допуна IV) 

Члан 1. 
 (1) Приступа се изради измјене и допуне ди- 
јела Регулационог плана „У зони утицаја Магистра- 
лног пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, 
територија оптшине Прњавор“ (измјена и допуна 
IV), (у даљем тексту: План).   
 (2) Укупна површина обухвата Плана чијој 
се изради приступа је цца 4,0 ha.  
 (3) План се доноси на плански период од 10 
година. 
 (4) План ће бити израђен у складу са Зако- 
ном о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), Правилником о општим правилима урбани- 
стичке парцелације и регулације („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 115/13) и Правилником 

о начину израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13). 

 

Члан 2. 
 (1) Обухват Плана чини земљиште означено 
као к.ч. број 1784/8, 1784/9, 1817/3, 1822, 1823 и 
дијелови парцела к.ч. 1788/2, 1784/4, 1817/2, 1819/1 и 
1819/2 к.о. Прњавор. 
 (2) Циљ измјене Плана је проширење грађе- 
винске парцеле бензинске пумпе и пословног објекта 
и изградња нових пратећих садржаја. 
 

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 скла- 
ду са чланом 42. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), неопходну за израду 
плана.      
 (3) 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, 3/16 и 
84/19). 
 

Члан 4. 
 (1) Рок за израду Плана jе 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, 3/16 и 
84/19).               
 (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 04-363-03/20 од 17.01.2020. године. 
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Члан 6. 
Избор носиоца израде Плана вршиће се у 

складу са прописима о јавним набавкама. 
                                         

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-19/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 40. став (1) Закона о уре- 
ђењу простора и грађењу („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 40/13, 106/1, 3/16 и 84/19), члана 
39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и члана 201. 
став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о приступању изради 
измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско 

језгро“ (измјена VI) 
 

Члан 1. 
           У Одлуци о приступању изради измјене дијела 
Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена 
VI) („Службени гласник општине Прњавор“, број 
20/19), у члану 2. у ставу (2) тачка се брише и  додају 
ријечи: “и изградња пословног објекта намијењеног 
центру за културу са пратећим садржајем сличне 
намјене.“. 
 

Члан 2. 
            У члану 3. став (3) мијења се и гласи: 
 “(3) Средства за израду Плана обезбиједиће 
се из буџета Општине Прњавор, а инвеститор Плана 
(Општина Прњавор) 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, 3/16 
и 84/19).“. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-20/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 40. став (1) Закона о уређе- 

њу простора и грађењу („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),  
члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и 
члана 201. став (1)  Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 30. сједници одржаној дана 
21.02.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 о измјенама и допуни Одлуке о приступању изради 

измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ 
(измјена VI) 

 

Члан 1. 
(1) У Одлуци о приступању изради измјене 

дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена 
VI) („Службени гласник општине Прњавор“, број 
12/19), у члану 1. у ставу (2) послије ријечи: „обу- 
хвата“ додаје се ријеч: „измјене“. 

(2) У истом члану, у ставу (4) ријечи: „(„Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16)“ замјењују се ријечима: „(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19)“. 

 

Члан 2. 
 У члану 3. став (4)  замјењује се ставом (3), 

који гласи: 
„(3) Избор носиоца израде плана врши се у 

складу са прописима о јавним набавкама“. 
 

Члан 3. 
У члану 4. у ставу (2) ријечи: „(„Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 
3/16)“ замјењују се ријечима: „(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19)“. 

 

Члан 4. 
У члану 5. послије ријечи: „године“ тачка 

брише се и додају ријечи: „и графички дио границе 
обухвата измјене плана“. 

 

Члан 5. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-21/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 80. став (4) Закона о уре- 
ђењу простора и грађењу („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла- 
на 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоу- 
прави („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута 
општине Прњавор („Службени  гласник  општине 
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Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 161. став (1) 
и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног m2 корисног стамбеног и пословног простора 

у 2019. години за подручје општине Прњавор 
 

Члан 1. 
           Просјечна коначна грађевинска цијена једног 
m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2019. 
години за подручје општине Прњавор, а која служи 
као основица за израчунавање висине ренте за 
изградњу објеката на подручју које обухвата градско 
грађевинско земљиште, утврђује се у износу од 
570,00 КМ (словима: петстотинаседамдесет конверти- 
билних марака). 
 

Члан 2. 
             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да ва- 
жи Одлука о утврђивању просјечне коначне грађе- 
винске цијене једног m2 корисног стамбеног и посло- 
вног простора у 2018. години за подручје општине 
Прњавор, број: 01-022-31/19 од 20. марта 2019. годи- 
не („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/19). 
 

Члан 3. 
              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-22/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 7. став (3) Закона о соција- 
лном становању Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“ број 54/19), члaна 39. За- 
кона 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. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), уз претходну 
сагласност Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције, број: 26.05-07-1024-19/19 од 16.12. 
2019. године, Скупштина општине Прњавор, на 30. 
сједници одржаној дана 21.02.2020. године, доноси  
      

О Д Л У К У 
o фонду стамбених јединица социјалног становања 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се број располо- 
живих и потребних стамбених јединица за категорије 
корисника социјалног становања који испуњавају 
услове утврђене Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица, као и право власништва и ра- 
сполагање фондом стамбених јединица социјалног 
становања изграђених на подручју општине Прња- 
вор (у даљем тексту: oпштина). 
 

Члан 2. 
 (1) Стамбеним збрињавањем, у смислу ове 
одлуке, сматра се становање одређеног стандарда 
које се уз подршку јавног сектора обезбјеђује свим 
физичким лицима која из различитих, а првенствено 
економских, социјалних и здравствених разлога нису 
у могућности да самостално ријеше стамбено пита- 
ње на тржишту, као и лицима са дефицитарним 
занимањима, те лица која су остала без стамбене 
јединице усљед више силе, као и лица која због 
лијечења дјетета остају на подручју ове општине 
дуже од десет дана. 
 (2) Становање одређеног стандарда се засни- 
ва на начелима: економске доступности, правне 
сигурности, приступачности, заштите општег инте- 
реса, трајности и одрживости објеката, енергетске 
ефикасности, заштите здравља и животне средине и 
заштите од пожара и експлозивних материја. 
 (3) Изузетно стамбено збрињавање врши се 
у складу са захтјевима донатора или кредитора који 
су обезбиједили финансијска средства за ове намје- 
не. 
 (4) Социјално становање у смислу стамбеног 
збрињавања подразумијева обезбјеђивање становања 
по цијени испод тржишне за породична домаћинства 
која не могу себи приуштити становање по тржи- 
шним условима. 
 (5) Евиденцију стамбених јединица соција- 
лног становања у општини води Одјељење за 
стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 3. 
 (1) Фонд стамбених јединица социјалног ста- 
новања чине стамбене јединице чија средства за 
изградњу се обезбјеђују из: буџета Републике Ср- 
пске, буџета општине, средстава по пројектима 
домаћих или међународних институција, донато- 
рских средстава, кредитних средстава, средстава 
јавно-приватног партнерства у складу са одредбама 
прописа којима је регулисано јавно-приватно партне- 
рство у Републици Српској, грантова и других 
извора. 
 (2) Стамбене јединице социјалног становања 
обезбјеђују се на постојећим урбаним подручјима и 
то изградњом нових стамбених или стамбено-
пословних објеката, преуређењем постојећих обје- 
ката који немају оправданост досадашњег кори- 
шћења, адаптацијом постојећих слабо опремљених 
стамбених јединица или простора, повећањем броја 
стамбених јединица доградњом или надоградњом 
постојећих објеката или на други начин, за које 
општина сматра да могу служити у сврху социјалног 
становања. 
 

Члан 4. 
 (1) Расположиве стамбене јединице соција- 
лног становања општине на који се примјењују 
одредбе ове одлуке тренутно су у фази изградње и 
то:  
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 1) 14. станова у стамбеној згради у улици 
Борачка, који се граде у оквиру Регионалног ста- 
мбеног програма (РСП), сљедеће структуре: 

 1. 6 гарсоњера, површине 30,72 m2, 
 2. 6 једнособних станова, површине 40,91 m2, 
 3. 1 двособан стан, површине 47,54 m2, 
 4. 1 трособан стан, површине 66,15 m2. 

 (2) Потребан број стамбених јединица за 
категорије корисника социјалног становања који 
испуњавају услове утврђене Законом о социјалном 
становању на подручју општине износи cca 130, те се 
овај фонд може мијењати о чему Скупштина општи- 
не доноси одлуку у складу са локалном стратегијом 
Општине, а располагање се врши према одредбама 
ове oдлуке и у складу са Законом о социјалном 
становању Републике Српске.  
 

Члан 5. 
 (1) Носилац реализације социјалног стано- 
вања у складу са овом oдлуком је oпштина, која на 
свом подручју располаже стамбеним јединицама 
социјалног становања, на начин да их може дати у 
непрофитни закуп на одређено вријеме, уз сигурност 
кориштења, док трају потребе за стамбеним збриња- 
вањем корисника и која уређује систем социјалног 
становања уз обезбјеђивање просторних и урбанисти- 
чких услова за развој социјалног становања. 
 (2) Стамбене јединице социјалног становања 
изграђене на подручју oпштине су власништво 
oпштине Прњавор. 
 (3) Стамбене јединице социјалног становања 
на подручју општине не могу се отуђивати нити 
стављати под хипотеку. 
 (4) Општина, као власник, има обавезу да 
поднесе захтјев за упис у земљишне књиге у року од 
три мјесеца од добијања употребне дозволе објеката 
социјалног становања, да у складу са Правилником о 
поступку додјеле стамбених јединица додијели ове 
стамбене јединице у непрофитни закуп на кори- 
штење, да у складу са Правилником о начину 
управљања и одржавања води рачуна о објектима 
социјалног становања, да обезбјеђује сигурно и 
неометано коришћење стамбених јединица, чува 
употребну и тржишну вриједност стамбених једи- 
ница, врши контролу коришћења и успостави еви- 
денције о закљученим уговорима о закупу, те пре- 
дузме и друге мјере с циљем домаћинског упра- 
вљања стамбеним јединицама. 
 (5) Ради обједињавања евиденција о фонду 
стамбених јединица социјалног становања у Репу- 
блици Српској, општина је дужна да као власник, 
једном годишње, достави Републичком секрета- 
ријату за расељена лица и миграције, који је надле- 
жан да води центарлни регистар стамбених јединица, 
све евиденције и промјене стамбених јединица и 
закључених уговора о закупу. 
 

Члан 6. 
 (1) Величина стамбене јединице која се додје- 
љује на коришћење мора задовољавати техничке 
стандарде у односу на број чланова породичног до- 
маћинства, с тим да додијељени стан на коришћење 
не може бити већи од 81 m2. 

 (2) Технички стандарди приликом изградње 
објеката морају задовољавати норме које су пропи- 
сане одговарајућим одредбама прописа којим се 
уређује област грађења у Републици Српској. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
       
Број: 01-022-23/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 17. став (2) Закона о соци- 
јалном становању Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 54/19), члaна 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), чланова 161. 
и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), уз претходну 
сагласност  Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције, број: 26.05-07-1024-19/19 од 
16.12.2019. године, Скупштина општине Прњавор, 
на 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. године, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
о висини закупнине за коришћење стамбених 

јединица социјалног становања 
 

Члан 1. 
 (1) Овом одлуком утврђује се висина заку- 
пнине кориснику са којим је закључен уговор о 
закупу за коришћење стамбене јединице социјалног 
становања, која се користи у сврху одрживог упра- 
вљања и одржавања стамбених јединица социјалног 
становања. 
 (2) За коришћење закупљене стамбене једи- 
нице закупац плаћа закуподавцу закупнину, под 
условима и на начин одређен уговором о закупу, а у 
складу са одредбама ове одлуке. 
 (3) Закупнина за стамбене јединице соци- 
јалног становања је трошковна (непрофитна) и кори- 
сти се у сврху одрживог управљања и одржавања 
стамбених јединица социјалног становања. 
 

Члан 2. 
 (1) Закупнина се одређује на основу обра- 
чуна свих стварних трошкова прибављања и кори- 
шћења стамбене јединице, а обрачунава се у фи- 
ксном износу у конвертибилним маркама (КМ) и пла- 
ћа се у 12 једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу 
за текући мјесец. 
 (2) Висина закупнине одређена је на основу 
аргументованих процијењених и претпостављених 
трошкова, те се код утврђивања висине закупнине у 
обзир узима: 
 1) тип стамбене јединице, 
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 2) зона стамбене јединице, 
 3) коефицијент погодности, 
 4) трошкови осигурања од основних ризика, 
 5) трошкови амортизације, 
 6) трошкови управљања, одржавања заједни- 
чких дијелова зграде, инвестиционо  одржавање, 
 7) осигурање и ризик наплате. 
 (3) Висину закупнине, утврђује рјешењем На- 
челник општине, у складу са овом одлуком и то у 
распону од 1.00 до 1.20 КМ по m2 површине ста- 
мбене јединице. 
 

Члан 3. 
 (1) Трошкови комуналних услуга и тро- 
шкови становања не улазе у цијену закупнине.  
 (2) Трошкови закупнине се могу субвенци- 
онисати, што је регулисано Одлуком о поступку 
субвенционисања закупнине. 
 

Члан 4. 
 (1) Закупнина се уплаћује на посебан рачун 
који ће се отворити за те намјене у буџету општине. 
 (2) Средства прикупљена од закупнине се 
распоређују према Акционом плану који Начелник 
општине, на приједлог Одјељења за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције, доноси једном годи- 
шње, након доношења локалне стратегије социјалног 
становања општине/града, а служиће у спровођењу 
исте. 
 (3) Општина води евиденцију о прику- 
пљеним средствима и ова средства, уплаћена на 
посебан рачун, се преносе из године у годину. 
 (4) Општина се обавезује да сноси трошкове 
одржавања заједничких дијелова и уређаја на згради 
и инвестиционо одржава станове из прикупљене 
закупнине. 
 (5) Уколико се због промјене тржишних усло- 
ва за одређивање непрофитне закупнине  промијени 
износ закупнине, закупац је дужан да плаћа проми- 
јењени износ закупнине уз обавезно потписивање 
одговарајућег анекса уговора о закупу, а на основу 
измјене Одлуке о висини закупнине, уз претходно 
прибављену сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције Републике Српске. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-24/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 18. став (2) Закона о 
социјалном становању Републике Српске (,,Службе- 
ни гласник Републике Српске“, број 54/19), члaна 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), чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), уз претходну сагласност  
Републичког секретаријата за расељена лица и ми- 
грације, број: 26.05-07-1024-19/19 од 16.12.2019. го- 
дине, Скупштина општине Прњавор, на 30. сједници 
одржаној дана 21.02.2020. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о поступку субвенционисања закупнине 

 
Члан 1. 

 (1) Овом oдлуком се утврђује поступак 
остваривања права на субвенцију закупнине, по- 
требна документација за остваривање права на су- 
бвенцију закупнине, корисници стамбених јединица 
социјалног становања у општини Прњавор који 
имају право на субвенцију закупнине, висина стопе 
субвенције закупнине по категоријама корисника, 
као и извори финансирања корисника тих права. 
 (2) Поступак утврђивања испуњености 
општих и посебних услова прописан је Правилником 
о поступку додјеле стамбених јединица социјалног 
становања, док је висина закупнине утврђена Одлу- 
ком о висини закупнине, чији се трошкови могу 
субвенционисати. 
 

Члан 2. 
 (1) Поступак за остваривање права на су- 
бвенцију закупнине и других трошкова становања 
покреће закупац или надлежни орган по сужбеној 
дужности подношењем захтјева надлежном органу 
уз достављање доказа потребних за остваривање 
ових права:  
 1) одмах по објави коначне ранг листе за 
додјелу стамбених јединица из фонда социјалног 
становања на коришћење/закуп, 
 2) након што почне тећи уговорни однос, 
 3) уколико се промијене чињенице и око- 
лности који могу бити основ за остваривање права 
на субвенционисање. 
 (2) Захтјев за остваривање права на субве- 
нцију закупнине доставља се на прописаном обрасцу 
који издаје Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције, а образац захтјева треба да садржи: 
рубрике за основне личне податке, податке који се 
односе на тренутне услове становања, број чланова 
домаћинства, величину стамбене јединице, висину 
закупнине и основ за остваривање права на субве- 
нцију, те oстале потребне информације. 
 (3) Образац захтјева за остваривање права на 
субвенцију мора бити доступан у шалтер сали општи- 
не и просторијама Центра за социјални рад у 
општини Прњавор. 
 (4) Уз образац захтјева налази се и образац 
изјаве. 
 (5) Захтјев се подноси Одјељењу за стамбе- 
но-комуналне послове и инвестиције, уз достављање 
доказа потребних за остваривање права на субвенци- 
онисање. 
 (6) Одјељење за стамбено-комуналне посло- 
ве и инвестиције дужно је спровести поступак за 
утврђивање права корисника субвенције у року од 
мјесец дана од дана пријема захтјева.  
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Члан 3. 
 (1) Право на субвенцију закупнине имају 
корисници у стању социјалне потребе, који немају 
никаква новчана примања или им приходи не пре- 
лазе износ од 20% просјечне нето плате запослених у 
Републици Српској за претходну годину по члану 
домаћинства и то: 
 1) стопа субвенције од 50% за закупнину за 
рањиве категорије: расељена лица и избјеглице, 
демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете 
до десете категорије, повратници по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани роди- 
тељи, породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања, 
 2) стопа субвенције од 50% за закупнину за 
младе брачне парове до 35 година, 
 3) стопа субвенције од 100% за закупнину за 
кориснике права која им припадају на основу закона 
којим се прописује социјална заштита, као што су: 
материјално необезбијеђена и за рад неспособна ли- 
ца, лица са инвалидитетом, старија лица без поро- 
дичног старања преко 65 година старости, жртве 
насиља у породици и друга лица у складу са законом. 
 (2) Под приходима се сматрају плате и друга 
примања из радног односа, старосне, инвалидске и 
породичне пензије, приходи од пољопривредне дјела- 
тности, примања по прописима борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата, приходи 
остварени по основу привредне, услужне и друге 
дјелатности и сл. 
 

Члан 4. 
 Уз захтјев за остваривање права на субве- 
нцију, прилажу се сљедећи докази:  
 1) овјерена изјава корисника о истинитости 
података, 
 2) за статус расељеног лица, увјерење издато 
од стране надлежног органа, 
 3) за лице старије од 65 година, извод из 
матичне књиге рођених,  
 4) за младе брачне парове до 35 година, 
извод из матичне књиге вјенчаних, 
 5) за незапослена лица, увјерење Завода за 
запошљавање или увјерење надлежне пореске слу- 
жбе да се не води у евиденцији осигураних лица, 
 6) овјерена кућна листа,  
 7) доказ/потврда о укупним приходима, чија 
се висина укупних прихода доказује платном листом, 
последњим чеком од пензије, увјерењем надлежне 
пореске службе о висини примања или други извори 
прихода уколико их имају, за које се докази могу 
тражити и службеним путем од стране надлежног 
одјељења, 
 8) за демобилисане борце и ратне војне инва- 
лиде, рјешење надлежног органа о оствареном ста- 
тусу и 
 9) доказ да укупан катастарски приход по 
члану породице не прелази износ 10% од просјечног 
катастарског прихода по једном хектару земљишта. 
 

Члан 5. 
 (1) Висина субвенције утврђује се највише 
до висине закупа стамбене јединице и то на период 

од 12 мјесеци, уз могућност продужења подноше- 
њем новог захтјева под једнаким условима као и 
приликом ранијег остварења права.  
 (2) Након проведеног поступка Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције, издаје 
рјешење у складу са Законом о општем управном 
поступку и овом одлуком. 
 (3) Против првостепеног рјешења може се 
изјавити жалба Начелнику општине у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.   
 (4) Рјешење донесено по жалби је коначно у 
управном поступку, те против њега није допуштена 
жалба али се може покренути управни спор. 
 

Члан 6. 
 (1) Право на субвенционисање закупнине 
може се одобрити на период од 12 мјесеци, уз могу- 
ћност продужења уз подношење новог захтјева на 
начин и под условима прописаним овом одлуком. 
 (2) Корисници права на субвенционисање 
дужни су пријавити сваку околност која утиче на 
обим или престанак права на субвенционисање 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције, у року од 15 дана од дана настанка око- 
лности. 
 (3) Начелник општине је дужан именовати 
комисију чији је задатак да једном годишње покрене 
поступак ревизије права на субвенционисање заку- 
пнине и утврди сваку околност која утиче на 
престанак и обим права на субвенцију. 
 (4) Уколико се у поступку ревизије утврди 
да је подносилац захтјева дао неистините податке 
који су утицали на признавање или обим права, 
подносилац захтјева је дужан вратити износ који је 
остварио давањем неистинитих података. 
 (5) Жалба на рјешење комисије донесено у 
поступку ревизије подоси се Начелнику општине у 
року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 

Члан 7. 
 Средства за субвенционисање закупнине ће 
се водити на посебном рачуну, односно на рачуну 
који ће се отворити за те намјене у буџету општине, 
а обезбиједиће се из буџета општине и буџета Репу- 
бличког секретаријата за расељена лица и миграције 
Републике Српске. 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у Службеном гласнику општине 
Прњавор. 
 
Број: 01-022-25/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) 
тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), 
члана 10. Одлуке о условима за давање пословних 
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простора и објеката на привремено коришћење („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 
12/16) 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), Скуштина општине Прњавор на 30. сје- 
дници одржаној дана 21.02.2020. године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 
о додјели на привремено коришћење пословног 

објекта Фудбалском клубу „Борац“ из Шибовске 
 

Члан 1. 
 Фудбалском клубу „Борац“ из Шибовске до- 
дјељује се на привремено коришћење, без накнаде, 
пословни објекат у Шибовској (некадашња маши- 
нска радионица ЗЗ „Кооператива“) изграђен на 
земљишту означеном као дио к.ч. број 165/1, у 
површини cca 2600 m2, уписаној у посједовни лист 
број 66 к.о. Шибовска, ЗК уложак број 296 к.о. 
Шибовска, својина општине Прњавор са 1/1 дијела.
     

Члан 2. 
 Пословни објекат из члана 1. ове одлуке до- 
дјељује се Фудбалском клубу „Борац“ из Шибовске 
за обављање њихове дјелатности, на период од 
четири године 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да са корисником пословног простора Фудбалским 
клубом „Борац“ из Шибовске закључи уговор о 
условима и начину коришћења простора, те правима 
и обавезама уговорних страна. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
                                                                                                  
Број: 01-022-26/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

113 
 

 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, 60/15 
и 107/19), 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 
и 63/19), 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 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

848/72 к.о. Вучијак) 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 
848/72 „Код црног блата“, њива 5. класе, у површини 
од 1166 м2 уписана у ПЛ број 30, к.о. Вучијак, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 
старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број: 455/3 „Вучијак“, њива у површини од 908 
м2 и к.ч. број: 451/3 „Вучијак“, њива у површи- ни од 
258 м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број: 360, к.о. 
Вучијак, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела, која се налази ван зоне градског грађе- 
винског земљишта, по почетној продајној цијени од 
11.543,40 КМ, која је утврђена на основу процјене 
тржишне вриједности земљишта извршене од стране 
вјештака пољопривредне струке. 
 (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 пра- 
вилником, 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 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.154,34 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку 
продаје непокретности непосредном погодбом, под 
условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији.  
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 (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. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног позити- 
вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне 
цијене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-27/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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, 60/15 
и 107/19), 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 
и 63/19), 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 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности 

(к.ч.бр.1378/28, к.о. Прњавор) 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 
1378/28 „Јоховац“, њива 5. класе, у површини од 374 
м2 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: 744/30 „Јоховац“, њива у површини од 374 
м2 уписана у „А“ листу зк.ул. број: 4879, к.о. Пр- 
њавор, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, 
која се налази у III зони градског грађевинског 
земљишта, по почетној продајној цијени од 9.615,54 
КМ, која је утврђена на основу процјене тржишне 
вриједности земљишта извршене од стране вјештака 
пољопривредне струке. 
 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине Пр- 
њавор, број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 
 (1) Продаје се непокретност из члана 1. ове 
одлуке, а продаја ће се извршити усменим јавним 
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: 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 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  
 (4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одгова- 
рајући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 
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 (5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 (6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 
 (7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 
 

Члан 5. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног пози- 
тивног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне 
цијене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-28/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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, 60/15 
и 107/19), 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 
и 63/19), 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 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 
1607/1 к.о. Бабановци) 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 

1607/1 „Надлуг“, пашњак 2. класе, у површини од 
841 м2 уписана у ПЛ број 67, к.о. Бабановци, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 
старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број 1039/3 „Надлуг“, пашњак у површини од 
841 м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број: 4879, к.о. 
Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 ди- 
јела, која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, по почетној продајној цијени од 883,05 
КМ, која је утврђена на основу процјене тржишне 
вриједности земљишта извршене од стране вјештака 
пољопривредне струке. 
 (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 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  
 (4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се 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  
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купац. 
 (7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 
 

Члан 5. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног пози- 
тивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне ци- 
јене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-29/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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, 60/15 
и 107/19), 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 
и 63/19), 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 30. сједници одржаној дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности 

(к.ч.бр.740/48 к.о. Поточани) 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 
740/48 „Ковачевац“, њива 5. класе, у површини од 
749 м2 уписана у ПЛ број 57, к.о. Поточани, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 

старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број 100/18 „Ковачевац“, њива у површини од 
749 м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број 109, к.о. 
Хуснићи, власништво општине Прњавор са 1/1 ди- 
јела, која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, по почетној продајној цијени од 7415,10 
КМ, која је утврђена на основу процјене тржишне 
вриједности земљишта извршене од стране вјештака 
пољопривредне струке. 
 (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 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку про- 
даје 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 начелни- 
ка општине да у име Општине Прњавор закључи и по- 
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тпише уговор. 
 

Члан 5. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног позити- 
вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара и исплате купопродајне ци- 
јене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-30/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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  На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 
став (1) Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12 и 63/19), 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 30. сједници одржа- 
ној дана 21.02.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 

519/7 к.о. Поточани) 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 
519/7 „Њива“, њива 4. класе, у површини од 839 м2 
уписана у ПЛ број 57, к.о. Поточани, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. број 
128/20 „Њива“, њива у површини од 839 м2 уписане у 
„А“ листу зк.ул. број 362, к.о. Поточани, власни- 
штво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази 

ван зоне градског грађевинског земљишта, по поче- 
тној продајној цијени од 8306,10 КМ, која је утврђе- 
на на основу процјене тржишне вриједности земљи- 
шта извршене од стране вјештака пољопривредне 
струке. 
 (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 на- 
дметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицита- 
ција). 
 (2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 
општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 
интернет страници општине, на начин одређен пра- 
вилником, а истовремено ће бити истакнут и на 
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 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо-  
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  
 (4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одговара- 
јући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 
 (5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 (6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 
 (7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 
 

Члан 5. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну  
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цијену на рачун продавца до дана потписивања и 
овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине Пр- 
њавор да уплати купопродајну цијену, а који ће бити 
достављен купцу након прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у ко- 
рист купца, након потписивања и овјере уговора код 
надлежног нотара и исплате купопродајне цијене. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-31/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19), 
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 Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 30. сједници одржаној 
дана 21.02.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч.бр.158/5 к.о. Кулаши) у 

својини општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 (1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
број: 158/5 „Кулаши“, ливада 4. класе, у површини 
од 1230 м2, уписана у ПЛ број 98, к.о. Кулаши, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 
старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број: 48/12 „Кулаши“, ливада у површини од 
1230 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број: 438, к.о. 
Кулаши, власништво општине Прњавор са 1/1 дије- 
ла, која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, купцу Кузмановић Живојину из Попо- 
вића бб, Прњавор по цијени од 55.000,00 КМ пости- 
гнутој у поступку јавног надметања - лицитације. 
 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине Пр- 
њавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 
 Са купцем Кузмановић Живојином закљу- 
чиће се одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 
штва Републике Српске, а све у складу са овом одлу- 
ком, Одлуком о начину и условима продаје непо- 
кретности (к.ч.бр.158/5) у својини општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19) 
и Огласом о продаји непокретности у својини општи- 
не Прњавор путем усменог јавног надметања – лици- 
тације број 01/1-014-228/19 од 26.09.2019. године. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-32/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 30. сје- 
дници одржаној дана 21.02.2020. 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. 
 (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. 
 

Члан 2. 
 (1) Продају се службени аутомобили из чла- 
на 1. ове одлуке, а продаја ће се извршити прику- 
пљањем најмање три писане понуде. 
 (2) Уговор о продаји службених аутомобила 
ће се закључити са понуђачем који понуди највишу 
цијену. 
 

Члан 3. 
 (1) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да именује комисију која ће провести 
поступак продаје службених аутомобила. 
 (2) Рјешењем о именовању комисије из става 
(1) овог члана утврдиће се састав и задаци комисије. 
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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: 01-022-33/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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), чланова 16. и 18. Закона о си- 
стему 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 имено- 
вањима Републике Српске („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 41/03), члана 37. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“,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 30. 
сједници одржаној дана 21.02.2020. године, донијела 
је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума за избор и именовање 

једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Прњавор и расписивању поновног Јавног конкурса 

 
Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују кри- 
теријуми за избор и именовање једног члана Надзо- 
рног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 
Прњавор и расписивање поновног Јавног конкурса. 
 (2) Под критеријумима за избор једног члана 
надзорног одбора из става 1. овог члана, сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом одлуком, 
оснивачким актом и статутом предузећа. 
 

Члан 2. 
 (1) Општи услови за именовање: 
 1) да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 
 2) да је старији од 18 година, 
 3) да има општу здравствену способност, 
 4) да није отпуштен 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 није осуђиван за кривично дјело на бе- 
зусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или 
за кривично дјело које га чини неподобним за оба- 
вљање послова на упражњеним позицијама, односно 
да се против њега не води кривични поступак, 

 6) да се на њега не односи члан IX-1. Устава 
Босне и Херцеговине. 
 (2) Посебни услови за именовање: 
 1) висока или виша стручна спрема,VII или 
VI степен стручне спреме, 
 (3) Запослени у јавном предузећу не могу 
би- ти чланови Надзорног одбора тог  предузећа. 
 

Члан 3. 
 Расписује се поновни Јавни конкурс за 
избор и именовање једног члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор. 
 

Члан 4. 
 (1) Поновни Јавни конкурс за избор и име- 
новање позиција из члана 3. ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 
листу „Вечерње новости“.  
 (2) Рок за подношење пријава на поновни 
Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 5 
 (1) Скупштина општине ће именовати Коми- 
сију за избор која ће провести процедуру поновног 
Јавног конкурса и Комисији за избор и именовање 
Скупштине општине доставити ранг-листу канди- 
дата за позиције из члана 1. ове одлуке. 
 (2) Комисија из став 1. овог члана састоји се 
од пет чланова и то три члана из реда општинских 
службеника, а два члана са листе стручњака, који 
нису запослени у Општинској управи општине Пр- 
њавор.  
 (3) У Комисију за избор из став 1. овог члана 
именују се лица која имају најмање исти или већи 
степен стручне спреме за који се спроводи поступак, 
те лица која су упозната са одредбама Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Стручне и административно-техничке посло- 
ве на провођењу ове одлуке, обављаће Стручна слу- 
жба Скупштине општине. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01-022-34/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 11. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“ 
број 37/12, 90/16 и 94/19), члана 18. 24. и 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16 и 36/19), чланова 24. и 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 Ску- 
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пштине Општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на сједници одржаној 
дана 21.02.2020. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о проширеним правима социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2020. годину 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се уређује обим, врста и износ 
средстава, те критерији и поступак за остваривање 
проширених права социјалне заштите у општини Пр- 
њавор у току 2020. године. 
  

Члан 2. 
 Под проширеним правима социјалне зашти- 
те, у смислу ове одлуке, подразумијевају се органи- 
зоване активности Центра за социјални рад Прњавор, 
усмјерене на сузбијањe и отклањањe узрока и посље- 
дица стања социјалних потреба оних категорија гра- 
ђана и њихових породица (у даљем тексту: кори- 
сници), који се нађу у таквом стању социјалних и 
живoтних потреба да постојећим нивоом права утвр- 
ђених законом нису у могућности да их ублаже.  
  

Члан 3. 
 Под корисницима проширених права соци- 
јалне заштите, у смислу ове одлуке, подразумијевају 
се оне категорије грађана или њихових породица, 
које су код Центра за социјални рад Прњавор еви- 
дентирани као: 
 1) корисници права на новчану помоћ, 
 2) корисници права на додатак за помоћ и 
његу другог лица, 
 3) дјеца без родитељског старања, 
 4) дјеца из породица под надзором, 
 5) породице са троје и више дјеце, 
 6) дјеца са сметњама у развоју и њихови 
родитељи, 
 7) дјеца која су  завршила школу, а налазе се 
под старатељством.  
  
II ОБИМ И ВРСТА ПРОШИРЕНИХ ПРАВА  
    СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 4. 
 Проширена права социјалне заштите у сми- 
слу ове одлуке су: 
 1) помоћ у  лијечењу и планирању породице,  
 2) помоћ у плаћању станарине за дјецу која 
излазе из система јавне бриге, 
 3) помоћ за школовање дјеце у виду помоћи 
у плаћању трошкова превоза: 
 1. за дјецу са сметњама у развоју која путују 
у основну школу у центре за образовање дјеце и 
омладине са сметњама у развоју и 
 2. за дјецу чије се породице нађу у стању со- 
цијалне потребе због посебних околности, 
 4) помоћ у трошковима сахране, 
 5) помоћ у опремању стамбеног простора. 

Члан 5. 
  Право на помоћ у лијечењу и планирању 
породице, која подразумијева набавку лијекова и пе- 
лена, имају корисници утврђени у члану 3. ове одлу- 
ке, уколико су они већи од трошкова које плаћају 
одговарајући фондови и установе здравствене и 
социјалне заштите у складу са расположивим сре- 
дствима из ове одлуке. 
  

Члан 6. 
 (1) Помоћ за школовање дјеце у виду помо- 
ћи у плаћању трошкова превоза за дјецу са сметњама 
у развоју која путују у основну школу у центре за 
образовање дјеце и омладине са сметњама у развоју 
остварује се у виду накнаде трошкова у износу најни- 
же цијене мјесечне карте међуградског односно гра- 
дског превоза на релацији од мјеста пребивалишта 
до школе увећаних за трошкове исхране у износу од 
40,00 КМ мјесечно и 40,00 КМ за субвенционисање 
путних трошкова родитеља који путују у пратњи 
дјетета. 
 (2) Дјеца са сметњама у развоју која путују у 
основну школу у центре за образовање дјеце и омла- 
дине са сметњама у развоју оствариваће ово право 
до доношења одлуке јединице локалне самоуправе о 
накнади сервисних услуга превоза, исхране и смје- 
штаја ученика у складу са Законом о основном 
васпитању и образовању, а најкасније до 31.12.2020. 
године.  
 

Члан 7. 
  Oстала права утврђена овом Одлуком, кори- 
сници из члана 3. ове одлуке остварују у свим слу- 
чајевима када постојећи нивои социјалне заштите та 
права не обезбјеђују у цјелини или у довољној мјери, 
у складу са расположивим средствима из ове Одлу- 
ке. 
 

III СРЕДСТВА И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  
     ПРАВА 
 

Члан 8. 
  Средства за остваривање проширених права 
из области социјалне заштите, утврђених овом одлу- 
ком, обезбјеђују се из Буџета Општине Прњавор за 
2020. годину и износе 40.000,00 КМ. 
 

Члан 9. 
 Корисници проширених права социјалне за- 
штите, утврђених овом одлуком, остварују иста пу- 
тем Центра за социјални рад Прњавор, на начин и у 
поступку одређеном у Закону о социјалној заштити.  
 

IV КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 10. 
           (1) Проширена права социјалне заштите кори- 
сници остварују у складу са условима за оствари- 
вање основних права из социјалне заштите утврђе- 
них у Закону о социјалној заштити, те у складу са 
следећим критеријима: 
 1) да приходи по члану породице не прелазе 
мјесечни износ од 15% просјечне нето плате у Репу- 
блици Српској остварене у 2019. години,  
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 2) да је нарушено здравље једног или више 
чланова породице, а породица није у могућности са- 
ма да сноси трошкове лијечења, 
 3) да немају властитих средстава за живот, а 
одбачени су од родбине која је дужна да их издржава 
по закону.  
            (2) Услови из става 1. овог члана не морају 
бити испуњени кумулативно. 
 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 Уколико се за нека од утврђених проши- 
рених права социјалне заштите обезбједи законска 
основа да се исплаћују из других извора, њихово 
важење по основу ове одлуке престаје првог дана 
наредног мјесеца од дана установљавања тих права. 
 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Општине Пр- 
њавор“. 
 
Број: 01-022-35/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 18. став 1. тачка 8. и члана 
39. став 1. и става 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. тачка 8. и члана 
37. став 1. и став 2. тачка 2. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/17 и 12/18), члана 161. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 30. сједници, одржаној 
21.02.2020. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор доноси Одлу- 
ку о начину и условима давања у закуп земљишта у 
својини општине Прњавор означеног као к.ч. број 
654 по култури њива 5. катастарске класе површине 
15.315 m2, уписана у ПЛ број 30, к.о. Вучијак. 
 

Члан 2. 
 Земљиште из члана 1. ове одлуке даје се у 
закуп на период од 5 година искључиво ради оба- 
вљања спортско рекреативних активности. 
 

Члан 3. 
 Уговор о закупу може се продужити на исти 
период уколико закупопримац изрази интерес за 
истим, а под условом да поштује уговорене одредбе.  
 

Члан 4. 
 Земљиште из члана 1. ове одлуке може се да- 

ти у закуп искључиво спортским клубовима који су 
регистровани у складу са Законом о удружењима и 
фондацијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 52/01 и 42/05), Законом о 
спорту Републике Српске (“Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и 
Законом о класификацији дјелатности Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 66/13). 
 

Члан 5. 
 (1) Минимална годишња цијена закупнине 
пољопривредног земљишта, из члана 1. ове одлуке 
износи 80,00 КМ/ хектар, што за предметну парцелу 
износи 122,52 КМ. 
 (2) Земљиште из члана 1. ове одлуке, доди- 
јелиће се спортском клубу, који понуди највећу 
цијену годишње закупнине. 
 

Члан 6. 
 (1) Годишња закупнина за прву годину заку- 
па уплаћује се прије закључења уговора о закупу у 
новчаном износу умањеном за износ уплаћене кау- 
ције која износи 10% од минималне цијене годишње 
закупнине. 
 (2) Годишња закупнина за остале године 
закупа уплаћује се 30 дана унапријед за наредну 
годину, у пуном износу. 
 

Члан 7. 
 (1) Начелник општине ће расписати јавни 
оглас о поступку давања у закуп земљишта у својини 
општине из члана 1. ове одлуке. 
 (2) Јавни оглас остаје отворен 15 дана од да- 
на објављивања. 
 (3) Јавни оглас ће садржавати сљедеће еле- 
менте: број и датум јавног огласа, предмет огласа, 
потребну документацију, начин давања земљишта у 
закуп (сврха), период на који се земљиште даје, 
површину земљишта, минималан износ годишње за- 
купнине, начин и услове плаћања годишње заку- 
пнине, вријеме и начин увођења закупопримца у 
посјед, опште и посебне услове додјеле, критериј на 
основу којег ће бити изабран најповољнији понуђач, 
вријеме и начин увида у документацију предметног 
земљишта, вријеме и начин обиласка и показивања 
предметних парцела, право учешћа на јавном огласу, 
рок до којег се примају писане понуде односно 
пријаве на јавни оглас, вријеме и мјесто отварања 
писаних понуда, начин полагања кауције. 
 

Члан 8 
 (1) Право пријаве на јавни оглас имају спо- 
ртски клубови који су регистровани за обављање 
дјелатности спортских клубова описаних под ши- 
фром - 93.12 у складу с прописима наведеним у 
члану 4. ове одлуке. 
 (2) Општи услови које подносиоци пријаве 
треба да испуњавају: 
 1) да су регистровани, 
 2) да су уписани у Регистар Агенције за по- 
средничке, информатичке и финансијске услуге, 
 3) да имају сједиште на подручју општине Пр- 
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њавор најмање годину дана прије подношења прија- 
ве за закуп и  
 4) да имају више од 15 чанова друштва. 
 (3) Посебан услов које је потребно испунити 
је да су спортски клубови организовали или плани- 
рају организовати спортске активности из своје 
области, што се доказује овјереним извјештајима о 
организацији спортских догађаја или овјереним пла- 
новима за организацију спортских догађаја. 
 

Члан 9. 
 (1) Поступак давања у закуп земљишта у сво- 
јини општине спроводи Комисија за давање у закуп 
земљишта коју рјешењем именује начелник општи- 
не. 
 (2) Начелник општине ће, на основу доста- 
вљеног обавјештења о резултатима давања у закуп 
земљишта, најдаље у року од 15 дана од дана прово- 
ђења процедуре донијети коначну листу најпово- 
љнијих понуда за давање у закуп земљишта у сво- 
јини општине коју ће истаћи на огласној табли 
општине у случају да се на јавни оглас јави више 
понуђача. 
 

Члан 10. 
 Након спроведеног поступка, Начелник 
општине ће закључити уговор о закупу са изабраним 
понуђачем. 
 

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 
 
Број: 01-022-36/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 89. 
став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број 75/08 и 60/13), члана  37. став 2. 
тачка 5. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 
161. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прња- 
вор на сједници одржаној дана 21.02.2020. године, 
доноси  
 

ПЛАН 
утрошка новчаних средстава која потичу од прихода 

од посебних намјена за шуме за 2020. годину 
 
1. УВОД 
 
 Шуме и шумско земљиште су природна до- 
бра од општег интереса и уживају посебну бригу и 
заштиту Републике Српске. Шума је сложена заје- 
дница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа 
и шумског земљишта које утиче једно на друго, као и  

на средину у којој се налазе. 
  Шумама и шумским земљиштем газдује се у 
складу са критеријумима и принципима одрживог 
газдовања. 
 Критеријуми за одрживо газдовање шумом 
су: одржавање и побољшање шумских екосистема и 
њихов допринос глобалном циклусу угљеника, одр- 
жавање здравља и виталности шумског екосистема,  
одржавање и подстицање производних функција 
шуме, одржавање, чување и побољшање биолошке 
разноврсности у шумском екосистему, одржавање и 
побољшање заштитних функција у управљању шу- 
мом (посебно земљишта и вода) и одржавању других 
социјално-економских функција и услова. 
 

2. СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 
 

 Средства посебних намјена за шуме обезбје- 
ђују се из: 
 а) надокнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта у својини Републике, 
 б) надокнаде за обављање послова од 
општег интереса у шумама у приватној својини, 
 в) надокнаде за унапређивање општекори- 
сних функција шума, 
 г) надокнаде за закуп шумског земљишта у 
својини Републике и надокнаде за изузимање земљи- 
шта из шумске производње, 
 д) средстава остварених одузимањем и про- 
дајом незаконито стечене користи из шуме и пре- 
дмета којима је незаконита радња учињена, 
 ђ) наплаћених средстава за искрчену шуму у 
поступку промјене намјене шума и шумског земљи- 
шта, 
 е) буџета Републике Српске и осталих изво- 
ра у складу са законом. 
 

3. УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА  
    ЗА ШУМЕ 
 

 Чланом 89. став 6. Закона о шумама (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 
60/13) прописано је да је корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике дужан да плаћа 
надокнаду за развој неразвијених дијелова општине 
са које потичу продати сортименти у износу од 10% 
финансијских средстава остварених продајом шу- 
мских дрвних сортимената утврђених по цјеновнику, 
по цијенама франко камионски пут.  
 Чланом 89. став 8. Закона о шумама (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 
60/13) прописано је да се надокнада из става 6. овог 
члана уплаћује на рачун јавних прихода општине 
или града, а користи се за изградњу, реконструкцију 
и одржавање инфраструктуре и других објеката на 
руралним подручјима јединице локалне самоуправе 
са које потичу продати сортименти, а на основу го- 
дишњег плана о утрошку намјенских средстава који 
доноси надлежни орган јединице локалне самоупра- 
ве, уз сагласност Министарства пољопривреде, шу- 
марства и водопривреде. 
 Чланом 89. став 9. Закона о шумама (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 
60/13) прописано је да надокнаду из става 6. корисник 
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шума и шумског земљишта у својини Републике 
плаћа квартално до 5. у мјесецу за претходни ква- 
ртал. Корисник шума и шумског земљишта у својини 
Републике није дужан уплатити ова средства уколи- 
ко јединица локалне самоуправе није усвојила 
годишњи план о утрошку намјенских средстава. 
 
4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
    ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА  
    ШУМЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 У складу са чланом 89. став 6. Закона о шу- 
мама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 
75/08 и 60/13), планирано је да се новчана средства 
утроше са двије буџетске позиције-конта којим распо- 
лаже Одјељење за пољопривреду водопривреду и шу- 
марство (00750250) и то:  
 - Текуће одржавање путева на руралним по- 
дручјима општине са којих потичу дрвни сортиме- 
нти у износу од 40.000,00 КМ,  
 - Изградња и асфалтирање инфраструктуре и 
других објеката на руралним подручјима општине са 
којих потичу дрвни сортименти у износу од 
130.000,00 КМ, што укупно чини новчани износ од 
170.000,00 КМ. 
 Наведена новчана средства намјенски ће се 
утрошити за финансирање сљедећих активности, 
односно: 
 а) За набавку, превоз и уградњу 2.400 m3 
посипног материјала у новчаном износу од  40.000,00 
КМ за путеве на подручју насељених мјеста: Горњи 
Смртићи, Грабик Илова, Мрачај, Кремна, Дренова, 
Доњи Вијачани, Поповићи и Горњи Вијачани,  
 б) Асфалтирање локалног пута I реда I-14 
пут од Магистралног пута М 16.1 у Насеобини 
Лишња-Мрачај-Отпочиваљка-Илићани (граница са 
општином Србац), 
 в) Асфалтирање локалног пута III реда у МЗ 
Грабик Илова (пут кућа Д. Николић-Тодоровићи),
 г) Асфалтирање локалног пута III реда у МЗ 
Смртићи (пут Ковачевићи), што за асфалтирање и 
изградњу наведених путева укупно чини новчани 
износ од 130.000,00 КМ. 
 Скупштина општине овлашћује Начелника 
Општине да може изабрати приоритете приликом 
извођења инвестиција у горе наведеном плану. 
 Новчани износ средстава која ће се реали- 
зовати у складу са наведеним планом зависи и од 
динамике уплате и укупно уплаћених новчаних сре- 
дстава која ће се дозначити од стране ЈПШ ,,Шуме 
Републике Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство 
,,Градишка” Градишка.  
 Обзиром на чињеницу да ће се новчана сре- 
дства која ће се прикупути од посебних намјена за 
шуме у току 2020. године, налазити на Рачуну јавних 
прихода општине Прњавор број: 555-007-00215707-
29, отворен код Нове банке а.д. Бијељина на који се 
уплаћују сви остали јавни приходи, наведена новчана 
средства ће се реализовати у сарадњи са Одјељењем 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције, како 
би се избјегло дуплирање поступка јавних набавки у 
истом предмету.   
 

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА  
 

 Приходи прикупљени на основу посебних 
намјена за шуме користиће се за финансирање 
активности које су предвиђене Законом о шумама и 
тачком 4. Плана утрошка новчаних средстава која 
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2020. годину.  
 Надзор и координацију над спровођењем 
овог плана и намјенским трошењем средстава од 
посебних намјена за шуме вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 
блике Српске, Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције и Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. 
 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине Прња- 
вор”. 
 

Број: 01-022-38/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана  37. 
став 2. тачка 5. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), члана 161. став 2. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Одлу- 
ке о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. 
годину (“Службени гласник општине Прњавор”, 
број 19/19) и Одлуке о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општи- 
не Прњавор”, број 19/19), Скупштина општине Прња- 
вор на сједници одржаној дана 21.02.2020. године, 
донијела је  
 

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње у 2020. години 
 

1. УВОД  
 
 Производња квалитетне хране је основа, жи- 
вотним, еколошким, производним, здравственим, со- 
цијалним и економским вриједностима сваке општи- 
нске управе, самим тим и општине Прњавор. 
 Раст и развој пољопривредне производње за- 
хтијева одговарајуће инструменте директне матери- 
јално-финансијске подршке пољопривредним прои- 
звођачима. Тиме се постиже производно и техноло- 
шко преструктуирање, повећање продуктивности и 
конкурентности, заштитa животне средине – одржи- 
ви рурални развој, оптимално коришћење аграрних 
ресурса (земљишта, вода, шума, генетских потенци- 
јала и др.).  
 Општина Прњавор путем Програма кори- 
шћења средстава за унапређење пољопривредне про- 
изводње у 2020. години у оквиру својих буџетских 
могућности ће издвојити новчана средства за подсти- 
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цање развоја пољопривредне производње која се 
усмјеравају на измјене структуре пољопривредне 
производње, са мјешовите производње у правцу ра- 
звоја сточарства, воћарства, виноградарства и поврта- 
рства, као специјализованих односно појединачних 
производњи. 
 Средства за унапређење пољопривредне про- 
изводње - Подстицаји пољопривредним произвођа- 
чима (буџетска позиција 414100) планирана су бу- 
џетом за 2020. годину у висини од 415.000,00 КМ, и 
користиће се за сљедеће намјене као: 
 • Новчана средства за подстицање развоја 
сточарства, пчеларства, интегралног воћарства, вино- 
градарства, повртарства, узгоја љековитог, аромати- 
чног и зачинског биља, суфинансирање пројеката у 
пољопривреди и органске производње, 
 • Новчана средства за ванредне потребе у 
пољопривреди, 
 • Новчана средства за контролу плодности  
земљишта, 
 • Новчана средства за оспособљавање и уре- 
ђење деградираних, запуштених, неплодних и пољо- 
привредних  земљишта лошијег квалитета, 
 • Новчана средства за младе инжењере по- 
љопривреде,  
 • Новчана средства за трошкове рада Коми- 
сије за давање пољопривредног земљишта у власни- 
штву Републике Српске путем закупа. 
 Новчана средства за подстицање развоја по- 
љопривреде подразумијевају једнократне или дво- 
кратне исплате. У сточарској производњи за пре- 
двиђени број грла, а у повртарству, воћарству и вино- 
градарству за подизање дугогодишњих засада, стиму- 
лисање биљне производње путем плаћања по заси- 
јаним површинама односно броју садница. 
 Двократна исплата подразумијева исплату за 
незавршени дио товног циклуса, односно за онај број 
грла који до краја календарске године нису достигла 
овим Програмом прописане услове уз правило да у 
првој исплати за тов (јунади, свиња) мора бити 
заступљен минималан број грла наведен у подтачки 
3.1. Програма. 
 У изради Програма су кориштене одгова- 
рајуће анализе стања пољопривредне производње, 
сугестије пољопривредних произвођача и Удружења 
пољопривредних произвођача са одржаних састанака 
у 2019. години при чему су узети у обзир сви ква- 
нтитативни показатељи који утичу на пољопри- 
вредну производњу као и искуство које је Одјељење 
имало у сарадњи са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС. 
 
2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 Након усвајања Програма коришћења сре- 
дстава за унапређење пољопривредне производње у 
2020. години (у даљем тексту: Програм подстицаја) 
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство ће путем средстава јавног информисања, оба- 
вјештења по мјесним заједницама и израдом летака 
обавијестити пољопривредне произвођаче о подсти- 
цајним мјерама, као и о критеријима који морају 
бити испуњени да би подстицајна средства била одо- 

брена.  
 Право на добијање подстицајних средстава у 
складу са Програмом подстицаја остварују физичка 
лица која благовремено поднесу захтјев за подсти- 
цаје и испуне критерије из Програма подстицаја 
(утврђује се записником Комисије за подстицаје), за 
производњу која је остварена на подручју општине 
Прњавор. Осим директних исплата на текуће рачуне 
подносилаца захтјева, пољопривредни произвођачи 
могу користити и услуге хемијске анализе и ко- 
нтроле плодности земљишта. 
 Програмом подстицаја из буџета за 2020. 
годину, новчана средства могу да остваре физичка 
лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов 
јунади у 2020. години, а који није завршен у години 
подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја 
не улази у максималан износ исплате за 2020. годи- 
ну. Новчана обавеза по основу това јунади започетог 
у току 2019. године а који ће се завршити у 2020. 
години износи 17.574,80 КМ. 
 Под “физичким лицем” у смислу Програма 
подстицаја се сматрају, власници и корисници пољо- 
привредног земљишта са мјестом пребивалишта на 
подручју општине Прњавор, те власници и кори- 
сници пољопривредног земљишта који немају пре- 
бивалиште на подручју општине Прњавор, а подижу 
воћњаке и винограде на површини минимално 0,5 ха 
на подручју општине Прњавор. 
 Комисија за подстицаје ће уважавати захтје- 
ве регистрованих пољопривредних произвођача од 
стране Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге (АПИФ-а), који своја газдинства 
региструју у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 
подстицајних средстава (“Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). Ова 
одредба се односи за све појединачно поднесене 
захтјеве према Одјељењу у складу са одредбама овог 
Програма. Када Комисија за подстицаје утврди да је 
регистрација извршена супротно наведеној Уредби, 
захтјев за појединачну исплату подстицајних сре- 
дстава ће се рјешењем одбити. 
 Приликом доказивања легалности, односно 
постојања регистрованог пољопривредног газди- 
нства на предметној адреси Комисија за подстицаје 
може тражити на увид Земљишно-књижни извадак 
издат од стране надлежног органа. У предметима 
гдје исти не постоји за сједиште - пребивалиште вла- 
сника подносиоца захтјева за подстицајна средства, а 
укаже се потреба да се исти предочи као доказ, 
Одјељење ће рјешењем такав захтјев одбити.  
 Подношење захтјева ће се вршити у шалтер 
сали гдје ће подносиоци захтјева попунити пријавни 
лист у коме ће бити тачно назначене врсте про- 
изводње за које се подноси захтјев, уз који ће се 
прилагати и остали документи наведени у Програму 
подстицаја за сваку производњу посебно. У случа- 
јевима у којима је предвиђено достављање копије 
катастарског плана подносилац захтјева ће Одјеље- 
њу доставити оригинал који ће му након прегледа и 
фотокопирања бити враћен.  
 У случајевима у којима захтјев за добијање 
подстицајних средстава није позитивно ријешен, 



21.02.2020.           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                                          21 
 

поново поднесен захтјев за исту производњу у току 
исте године неће бити разматран од стране Комисије 
за подстицаје. 
 Рокови за подношење захтјева су назначени 
за сваку врсту пољопривредне производње поједи- 
начно.  
 Испуњеност критерија у сваком поједина- 
чном случају ће утврђивати Комисија за подстицаје 
именована од стране Начелника општине, утврђи- 
вањем чињеничног стања на терену о чему ће са- 
стављати записнике. 
 На основу сачињених записника из којих 
мора бити видљиво да су испуњени сви потребни 
критерији сачињавају се приједлози закључака о 
исплати подстицајних средстава и достављају  Наче- 
лнику  општине.    

 У случајевима гдје је записником Комисије 
за подстицаје утврђено да подносилац захтјева није 
испунио један или више критерија тај захтјев се 
одбија рјешењем, односно закључком ако се ради о 
неблаговремено поднесеним и непотпуним захтје- 
вима. 
 Жалба на рјешење-закључак којим је одби- 
јен-одбачен захтјев за исплату подстицаја изјављује 
се Начелнику општине путем Одјељења за пољо- 
привреду, водопривреду и шумарство.   

 Исплата подстицајних средстава ће се за 
физичка лица вршити на текући рачун подносиоца 
захтјева осим подстицаја наведених у тачки 3.9. 
Програма. Контролу утрошка одобрених средстава и 
процјену резултата контиунирано ће вршити Одје- 
љење за пољопривреду, водопривреду и шумарство.          

 Максималан износ подстицаја који може 
добити подносилац захтјева (пољопривредно газди- 
нство) у току године по основу једног или више 
видова подстицаја у оквиру средстава за подстицање 
развоја сточарства, пчеларства, интегралног воћа- 
рства, виноградарства, повртарства, органске прои- 
зводње и ванредних потреба у пољопривреди износи 
до 3.000,00 КМ под условом да се остварењем буџета 
за текућу годину створе услови да се исплати макси- 
мална висина подстицаја по јединици мјере пре- 
двиђена овим програмом, у супротном и максималан 
износ подстицаја који се може остварити по једном 
газдинству ће се умањити на начин предвиђен та- 
чком 7. став 4. овог Програма.    

 Уз све појединачне захтјеве за остваривање 
права на новчане подстицаје по Програму кори- 
шћења средстава за унапређење пољопривредне про- 
изводње у 2020. години, подносиоци захтјева дужни 
су да приложе потврду о регистрацији пољопри-  

вредног газдинства издату од стране Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге –
АПИФ, који своја газдинства региструју у складу са 
Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газди- 
нстава и Регистар корисника подстицајних средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 
65/13, 20/14 и 57/16). 
 Носиоци пољопривредног газдинства до 35 
година регистровани у складу са Уредбом о упису у 
Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар 
корисника подстицајних средстава (“Службени гла- 
сник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 
57/16) остварују право на подстицајна средства 
увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату 
вриједност по једном појединачном захтјеву. 
 Жене носиоци пољопривредног газдинства 
регистроване у складу са Уредбом о упису у Ре- 
гистар пољопривредних газдинстава и Регистар 
корисника подстицајних средстава (“Службени гла- 
сник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 
57/16) остварују право на подстицајна средства 
увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату 
вриједност по једном појединачном захтјеву, под 
условом да исте имају регистровано пољопривредно 
газдинство минимално три посљедње године. 
 Право на подстицајна средства у складу са 
Програмом коришћења средстава за унапређење 
пољопривредне производње у 2020. години не могу 
остварити носиоци пољопривредног газдинства као 
ни чланови пољопривредног газдинства, ако носилац 
или члан пољопривредног газдинства има приспјеле, 
а неизмирене обавезе према општини Прњавор по 
основу пореза на непокретности. Одјељење ће по 
службеној дужности провјеравати приспјеле, а неи- 
змирене обавезе носиоца пољопривредног газди- 
нства по овом основу. Захтјеве носиоца и чланова 
пољопривредног газдинства за подстицајна средства 
по овом програму који не измире обавезу пореза на 
непокретности Одјељење ће рјешењем одбити.   
 

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ  
    РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

 По препорукама Главне службе за ревизију 
јавног сектора, предложено је да се за поједине врсте 
пољопривредне производње изврши расподјела но- 
вчаних средстава по врстама подстицаја, као и да се 
исплата подстицајних средстава врши након што 
истекну сви рокови за подношење захтјева за по- 
дстицаје по овом Програму. Сходно томе у 2020. 
години новчана средства ће бити расподијељена на 
сљедећи начин: 

 

Табела бр. 1. План утрошка новчаних средстава за 2020. годину. 

I Подстицаји у сточарству 
Планирана средства 
у 2020. години (КМ) 

1. Подстицаји за музна грла (производња млијека) 140.000,00 
2. Подстицаји за производњу расплодних јуница 8.000,00 
3. Подстицаји за производњу расплодних свиња 20.000,00 
4. Подстицаји за тов јунади 42.000,00 
5. Подстицаји за тов свиња 7.200,00 



22                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                            21.02.2020. 
 

  
3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ 
  
 Сточарство је због својих производних капа- 
цитета и тржишних могућности постало окосница 
пољопривредне производње. Сточарство за себе 
веже читав низ различитих грана пољопривредне 
производње које су по својој природи и функцији у 
служби сточарства или су усмјерене ка овој врсти 
производње. У области сточарства подстицаће се 
пољопривредна газдинства оријентисана на робну 
производњу. 
 Минималан број грла по врстама сточарске 
производње: 
 • Музне краве..........................................5 грла. 
 • Расплодне јунице.................................3 грла. 
 • Расплодне свиње (крмаче и назимице).7 грла. 
 • Товна јунад ..........................................5 грла. 
 • Товне свиње........................................30 грла. 
 • Тов пилића......10.000 комада у току године. 
 • Коке носиље……јато са минимално 2.000 
комада. 
 • Овчарство...........................................40 грла. 

• Козарство.......................................30 грла. 
            Новчани износ за подстицај појединих врста 
сточарске производње утврђује се након обраде при-
спјелих захтјева у предвиђеном року за сваку прои- 
зводњу, а у складу са износом који је утврђен у Пла-
ну расподјеле средстава. Планирани износ новчаних 
средстава по једном грлу износи: музне краве до 
90,00 КМ, расплодне јунице до 100,00 КМ, товна ју- 

над до 85,00 КМ, расплодне свиње до 45,00 КМ, 
товне свиње до 15,00 КМ, овце до 15,00 КМ, козе до 
20,00 КМ и тов пилића и коке носиље до 600,00 КМ 
по фарми са испуњеним минимумом. 
 Улазна тежина јунади у товни циклус је око 
150 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је 
минимално 550 кг/грлу. Тов подлијеже двократној 
контроли Комисије за подстицаје. Улазни записник 
се сачињава по поднесеном захтјеву када товна грла 
имају тежину око 150 кг/грлу, а записник о заврше- 
тку това саставља се након позива пољопривредног 
произвођача када грла достигну минималну тежину 
од 550 кг/грлу, односно након завршетка товног 
циклуса. Након састављања записника о завршетку 
товног циклуса стичу се услови за исплату новчаних 
средстава по овом основу. 
 Улазна тежина свиња у товни циклус је око 
30 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је 
минимално 100 кг/грлу. Тов свиња подлијеже дво- 
кратној контроли Комисије за подстицаје. Улазни 
записник се сачињава по поднесеном захтјеву када 
грла имају тежину око 30 кг/грлу, а записник о 
завршетку това се сачињава након позива пољопри- 
вредног произвођача када грла достигну минималну 
тежину од 100 кг/грлу, односно након завршетка то- 
вног циклуса. Након састављања записника о заврше- 
тку товног циклуса стичу се услови за исплату 
новчаних средстава по овом основу. 
 У случају да се захтјев за тов (јунади, свиња) 
поднесе у предвиђеном року у 2020. години, а за- 

6. Подстицаји за тов пилића 15.000,00 
7. Подстицаји за производњу оваца  45.000,00 
8. Подстицаји за производњу коза 1.800,00 
9. Подстицаји за пчеларство 14.000,00 
II Подстицаји за воћарску производњу 8.000,00 
III Подстицаји за виноградарску производњу 3.000,00 
IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и затвореном  
     простору (њива, пластеник, стакленик) и средства намијењена за  
     суфинансирање пројеката у пољопривреди. 32.000,00 
V Подстицаји за органску пољопривредну производњу 2.000,00 
VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља 750,00 
VII Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности  

      земљишта 7.000,00 
VIII Новчана средства за постављање огледа у ратарској, повртарској,  
        воћарској и виноградарској производњи и подршка за излагаче  
        пољопривредних производа на сајмовима 5.000,00 
IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади  
      започетог у 2019. години, а који ће бити исплаћен у 2020. години.  17.574,80 
X Новчана средства  намијењена за ванредне потребе у пољопривреди  
    (штете од вукова, шакала и паса луталица) 3.675,20 
XI Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених,  
      неплодних и пољопривредних  земљишта лошијег квалитета 

 
18.000,00 

XII Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање пољопри-  
       вредног земљишта у власништву Републике Српске, путем закупа 5.000,00 
ХIII Новчана средства за младе инжењере пољопривреде 20.000,00 
УКУПНО 415.000,00 



21.02.2020.           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                                          23 
 

вршетак това буде у току 2021. године подстицајна 
средства ће се исплатити на крају товног циклуса 
односно из буџета за 2021. годину, након сачи- 
њавања другог односно излазног записника о 
завршетку товног циклуса. 
 На основу благовремено поднесених захтјева 
за подстицаје за 2019. годину, из буџета за 2020. го- 
дину, неопходно је исплатити дио незавршеног то- 
вног циклуса јунади. Ова обавеза износи 17.574,80 
КМ.  
 Исплата наведених подстицаја за незаврше- 
ни товни циклус јунади не улази у максималан износ 
исплате за 2020. годину, која по једном пољопривре- 
дном газдинству износи до 3.000,00 КМ, уз услов да 
пољопривредни произвођач у претходној години 
није испунио услов максималне исплате.  
 Подстицаји за крмаче и назимице исплаћи- 
ваће се подносиоцу захтјева који има минимално пет 
крмача и максимално двије назимице, односно 70% 
стада морају чинити расплодне крмаче, а 30% стада 
могу чинити назимице како би се остварило право на 
новчани подстицај за ове намјене. Назимице морају 
имати тежину од 100-120 килограма, минималне 
старости од седам мјесеци.   
 Подстицаји за овчарство и козарство испла- 
ћиваће се само за женска расплодна грла код 
ранозрелих пасмина оваца и коза у доби од 6 до 7 
мјесеци, а каснозрелих са 10 до 12 мјесеци, које 
имају добру тјелесну развијеност, а то је када женска 
грла постигну око 65% коначне тјелесне тежине 
предвиђене за поједину расу. 
 Код обраде захтјева за производњу и узгој 
квалитетно приплодних оваца и коза, узеће се у 
обзир она грла која се налазе на пољопривредном 
газдинству подносиоца захтјева. Ако у тренутку 
обиласка од стране комисије, предметна грла не буду 
на пољопривредном газдинству, комисија није дужна 
да долази на мјесто испаше предметних грла и на 
другу локацију и као такав захтјев ће се рјешењем 
одбити. 
 Захтјев за коришћење подстицаја за сточа- 
рску производњу подноси се до 30.09.2020. године 
 
3.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 
 

 Корисници подстицајних средстава за музна 
грла, расплодне свиње, тов јунади, тов свиња, 
овчарство и козарство уз захтјев прилажу сљедећу 
документацију: 
 Цертификат о регистрацији имања издат од стра- 

не Агенције за обиљежавање животиња, 
 Евиденцију надлежне ветеринарске службе (сви- 

ње, овце и козе), А1 образац који не може бити 
старији од четири године рачунајући од дана оби- 
љежавања животиња, 

 Пасош или матични лист грла (музне краве, товна 
јунад), 

 Кућну листу у случајевима да је надлежна вете- 
ринарска служба извршила евидентирање грла на 
члана породице који није носилац породичног 
пољопривредног газдинства или подносилац 
захтјева за исплату подстицајних средстава. 

 Корисник подстицајних средстава за прои- 

изводњу и узгој квалитетно приплодних јуница уз 
захтјев прилаже: 
 Рјешење издато од стране Министарства пољо- 

привреде, шумарства и водопривреде РС, одно- 
сно Ресора за пружање стручних услуга у пољо- 
привреди - Подручна јединица Бањалука, о упису 
у регистар узгајивача квалитетно приплодне сто-
ке, 

 Записник издат од стране Министарства пољопри- 
вреде, шумарства и водопривреде, РС – Комисије 
о испуњености услова за остваривање права на 
подстицај за расплодне јунице издат на основу 
Програма узгоја говеда у РС за период 2016-2021. 
године (,,Службени гласник Републике Српске”, 
број 72/16), 

 Потврду надлежне ветеринарске службе о вје-
штачком осјемењивању и утврђеној гравидности 
или картон осјемењивања за јунице из властитог 
стада и копија сертификата фармера о завршеном 
курсу за вјештачко осјемењивање, 

 Пасош животиње, 
 Кућну листу у случајевима да је надлежна вете- 

ринарска служба извршила евидентирање грла на 
члана породице који није носилац породичног 
пољопривредног газдинства или подносилац за- 
хтјева за исплату подстицајних средстава. 

Корисник подстицајних средстава за тов 
пилића уз захтјев прилаже: 
 Потврду о поријеклу (рачун о куповини једно-

дневних пилића или изјава одговорног лица да су 
једнодневни пилићи инкубирани у властитој ин-
кубаторској станици) или уговор о обављању 
услужног това пилића, 

 Рачун о продаји утовљених бројлера,  
 Интерну фактуру (интерни излазни документ из 

једне у другу производњу) за субјекте који имају 
властиту прераду, односно производњу и прера-
ду, 

 Кућну листу уколико горе наведена докуме- 
нтација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца 
захтјева за исплату подстицајних средстава. 

            Корисник подстицајних средстава за коке 
носиље уз захтјев прилаже: 
 Потврду о поријеклу (рачун о куповини једно-

дневних пилића или изјава одговорног лица да су 
једнодневни пилићи инкубирани у властитој ин-
кубаторској станици или рачун о набавци оса- 
мнаестонедјељних пиленки), 

 Рачун о куповини једнодневних пилића или оса- 
мнаестонедјељних пиленки или отпремницу из 
једне производње у другу,  

 Кућну листу уколико горе наведена документа- 
ција није издата на име носиоца породичног по- 
љопривредног газдинства или подносиоца захтје- 
ва за исплату подстицајних средстава. 

 

3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ 
  
 Право на подстицајна средства за произво- 
дњу и узгој пчела остварују пчелари који посједују 
најмање 30 кошница односно пчелињих друштава, 
који су регистровани у складу са Правилником о на- 
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чину вођења евиденција пчелара и пчелињака у Репу- 
блици Српској (“Службени гласник Републике Ср- 
пске”, број 116/12). Код обрачуна подстицајних сре- 
дстава за ову производњу узеће се у обзир пчелиња 
друштва која се налазе на имању подносиоца захтје- 
ва. Друштва која се налазе на “паши” уобзириће се 
након што буду враћена на имање подносиоца за- 
хтјева. 
 Новчани износ за подстицај утврђује се на- 
кон обраде свих приспјелих захтјева у предвиђеном 
року, а максимална висина подстицаја по кошници 
износи до 5,00 КМ.  
 Пчелари са подручја општине Прњавор могу 
остварити право на подстицајна средства само за она 
пчелиња друштва која се налазе на подручју општи- 
не Прњавор. За пчелиња друштва која се налазе ван 
подручја општине Прњавор подстицаји се могу оства- 
рити након завршетка “паше” и враћања пчелињих 
друштава на пољопривредно газдинство власника. 
 Приликом обраде захтјева за исплату по- 
дстицајних средстава односно утврђивања броја 
кошница, у обзир се неће узимати пчелиња друштва 
која се налазе у “трнкама” и кошницама које су нами- 
јењене за производњу матица. 
 Осим горе наведених новчаних средстава 
Удружења пчелара са подручја општине Прњавор 
могу да користе и новчана средства намијењена за 
суфинансирање пројеката у пчеларству која ће се 
реализовати у сарадњи са Министарством пољопри- 
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
кроз пакете подршке код набавке: опреме за пчела- 
рску производњу, основних средстава, репроматери- 
јала у максималној вриједности до 10% вриједности 
пакета.  
 Наведена новчана средства за суфинанси- 
рање пројеката у пчеларству ће се одобравати Закљу- 
чком на основу појединачиних захтјева упућених 
Начелнику општине уз обавезу правдања намјенског 
утрошка истих што ће се доказивати рачунима-
фактурама, фискалним рачунима, уговорима и сл. 
документацијом. Крајњи рок за подношење захтјева 
за исплату наведених новчаних средстава је 31.10. 
2020.године. 
  
3.2.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 
 
   Захтјев за коришћење подстицаја за пчела- 
рску производњу подноси се до 30.09.2020. године.  
 Корисници подстицајних средстава за пчела- 
рство уз захтјев прилажу сљедећу документацију: 
 • Овјерену изјаву којом пољопривредни 
произвођач потврђује да су пчелиња друштва његово 
власништво. 
 
3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ  
       И  ВИНОГРАДАРСКУ  ПРОИЗВО ДЊУ 
 
3.3.1. ЈАБУЧАСТО, КОШТИЧАВО И КОШТУНИ-  
          ЧАВО ВОЋЕ 
 
 Агроклиматски услови за производњу јабуча- 
стог, коштичавог и језграстог воћа су  повољни, а по- 
стоји и велика потражња на локалном тржишту. 

Интегрална производња воћа и поврћа представља 
контролисану производњу у којој је дозвољена при- 
мјена одређених средстава за заштиту биља на осно- 
ву праћења степена напада болести и штеточина.  
 Подстицањем засађивања нових интензи- 
вних засада по принципима интегралне производње 
доћи ће до боље конкуретности, што подразумијева 
увођење бољих култивара, постизање већег приноса, 
ефикаснију производњу и могућност пласмана тржи- 
шних вишкова на страна тржишта. 
 Критерији које морају испунити подносиоци 
захтјева за добијање новчаних средстава на име 
подстицаја за подизање нових воћњака су сљедећи: 
 • воћњак мора имати површину минимално 
0,2 хектра по воћној врсти, 
 • минималан број садница за коштичаво воће 
по једном ха је 800 садница,  
 • минималан број садница за јабучасто воће 
по једном ха је 1.000 садница,  
 • минималан број садница за орах је 120 
садница/ха, 
 • минималан број садница за љешник је 500 
садница/ха. 
 Рок за подношење захтјева за добијање но- 
вчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2020. 
године. 
 Новчани износ за подстицај утврђује се на- 
кон обраде приспјелих захтјева у пред-виђеном року, 
а максимална висина подстицаја износи до 1,50  КМ 
по једној садници, осим за орах гдје висина подсти- 
цаја износи до 20% од вриједности цијене саднице и 
не може бити мања од 1,50  КМ нити већа од 4,00 
КМ по једној садници. 
 Комисија за подстицаје ће утврдити чињени- 
чно стање у смислу површине воћњака, броја са- 
дница као и примијењених агротехничких мјера које 
морају бити у складу са принципима интегралне 
производње. 
 Уколико дође до заснивања одређеног заса- 
да воћа или винограда након истека рока предви- 
ђеног програмом за 2020. годину, пољопривредни 
произвођач ће имати право да захтјев поднесе у току 
2021. године и оствари право за подстицајна сре- 
дства након усвајања програма за сљедећу годину. 
 
3.3.2. ЈАГОДИЧАСТО И  БОБИЧАСТО ВОЋЕ  
 

 Подручје општине Прњавор има повољне 
агроклиматске услове за производњу јагодичастог 
воћа. Ова врста пољопривредне производње има 
потенцијал да оствари висок профит, захтијева мно- 
го сезонске радне снаге чиме се увећава запосленост 
становништва у руралним подручјима и сав тржи- 
шни вишак је могуће пласирати на локалном тржи- 
шту и тржишту у нашем ближем и даљем окружењу. 
Критерији које морају испунити подносиоци 
захтјева за добијање новчаних средстава на име 
подстицаја за заснивање нових засада јагодичастог и 
бобичастог воћа су сљедећи: 
 • минимална величина парцеле под новим 
засадом је 0,1 ха, 
 • минимални број садница живића је 30.000 
ком./ха, односно 3.000 ком./0,1 ха, 
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 • минималан број садница за купину је 2.000 
ком./ха, односно 200 ком./0,1 ха, 
 • минималан број садница за малину је 9.000 
ком./ха, односно 900 ком./0,1 ха, 
 • минималан број садница за бобичасто воће 
(боровница, аронија) је 2.000 ком./ха. 
 Садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником. 
 Рок за подношење захтјева за добијање но- 
вчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2020. го- 
дине. 
 Новчани износ за подстицај појединих врста 
јагодичастог воћа утврђује се након обраде приспје- 
лих захтјева у предвиђеном року, а максимална виси- 
на подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном ха 
засађене површине. 
 Код узгоја јагодичастог воћа у пластеницима 
или стакленицима примјењују се све одредбе које се 
наводе за пластенички или стакленички узгој одно- 
сно производњу поврћа у заштићеним просторима у 
погледу: производне површине, облика и димензије 
објеката, агротехничких рокова садње, достављања 
неопходне документације за предају захтјева као и 
висине новчаног подстицаја по једном метру ква- 
дратном производне површине пластеника у његовој 
основи, односно до 1,30 КМ/m2. Код одређивања 
минималног броја живића за узгој јагоде, купине, 
малине и сл. у затвореном простору пластенику или 
стакленику примјењује се одредба наведена у ставу 
2. ове подтачке. Подстицајна средства за овакав на- 
чин узгоја јагодичастог воћа исплаћиваће се само у 
првој години подизања засада. 
 
 3.3.3. ВИНОВА ЛОЗА 
 
  Новчани износ за подстицај подизања нових 
винограда, утврђује се након обраде приспјелих за- 
хтјева у предвиђеном року, а максимална висина 
подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном ха 
површине. 
 Минимална површина заснованог винограда 
потребна за остваривање права на новчане подсти- 
цаје износи 0,1 ха уз минималан број садница од 
3.000 комада/ха. 
 Рок за подношење захтјева за добијање но- 
вчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2020. 
године.   
 
3.3.4. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИНТЕГРА-  
         ЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРО-      
         ИЗВОДЊУ  
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • копију катастарског плана или посједовни 
лист, 
 • уговор о закупу земљишта уколико прои- 
звођач користи земљиште под закуп, 
 • рачун и фискални рачун од регистрованог 
произвођача садног материјала или предузећа реги- 
строваног за промет садног материјала, 
 • декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног материјала, 

 • кућну листу уколико горе наведена доку- 
ментација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца захтје- 
ва за исплату подстицајних средстава. 
 Ако се садни материјал увози из иностра- 
нства потребно је обезбиједити: рачун од предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, цари- 
нску исправу о увезеном садном материјалу, рјеше- 
ње или цертификат граничне инспекције за заштиту 
биља и декларацију о квалитету садног материјала у 
мјесту производње.  
 Садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником. 
 Новчана средства која ће се исплаћивати на 
име подстицаја у воћарству и виноградарству пла- 
нирана су за прољетну и јесењу садњу 2020. године. 
 
3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВО-  
       ДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИ-  
       МА И НА ОТВОРЕНОМ И НОВЧАНА СРЕ-  
       ДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ЗА СУФИНАНСИРА-  
       ЊЕ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 
 Производња поврћа омогућава релативно 
брз поврат средстава кроз продају на локалном тр- 
жишту и уговорену производњу при чему су потребе 
за пољопривредном механизацијом мале, а плодно 
брежуљкасто земљиште погодује овој врсти прои- 
зводње.  
 Под “пластеником” (у смислу Програма по- 
дстицаја за унапређење пољопривредне производње) 
се подразумијева објекат вишегодишње намјене од 
пластичне фолије (не високе топле леје) димензија 
не мањих од 5m x 10m x 1,8m, саграђен од пласти- 
чне, металне или дрвене конструкције са отворима за 
прозрачивање који служи за узгој паприке, пар-а 
дајза, краставца и другог поврћа, те цвијећа и садног 
материјала, минималне укупне површине од 200 m². 
 Под “стаклеником” (у смислу Програма по- 
дстицаја за унапређење пољопривредне производње) 
подразумијева се објекат вишегодишње намјене на- 
прављен од стакла или чврсте пластике минималне 
дебљине 4 mm димензија не мањих од 4m x 20m x 
1,8m, саграђен од пластичне или металне констру- 
кције са отворима за прозрачивање који служи за 
узгој паприке, парадајза, краставца и другог поврћа 
и цвијећа, минималне укупне површине од 200 m². 
 “Објекти за производњу гљива”, (у смислу 
Програма подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) подразумијева се као објекат вишего- 
дишње намјене са пратећом опремом за производњу 
гљива, минималне површине 100 m2. 
 У пластеницима и стакленицима ће се при- 
знавати само оне повртарске врсте које су засијане, 
засађене у монокултури. 
 Производња расада поврћа за даљу властиту 
производњу на отвореном неће се признавати као 
пластеничка-стакленичка производња приликом 
обраде захтјева. 
 Пластеници-стакленици који у моменту 
обраде захтјева не буду у систему производње 
(засијани-засађени гајеном културом) на горе наве 
ден начин неће се признавати као пластеничка-стакле-  
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ничка производња. 
      Сјетву и садњу повртарских култура треба 
обавити у складу са агротехничким роковима и ста- 
ндардном агротехником за културу за коју се захтјев 
подноси, уважавајући сјетвене-садне количине у ки- 
лограмима односно броју садница по хектару повр- 
шине, као и размаке садње-сјетве у редном и међу- 
редном простору, са испоштованом агротехником 
гајења повртарских култура (обрада земљишта, при- 
суство коровске флоре, заштита од болести и штето- 
чина и сл.). 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава се 
подноси непосредно након ницања односно раса- 
ђивања културе за коју се захтјев подноси како би се 
могле утврдити потребне чињенице о испуњености 
услова прописаних Програмом за остваривање права 
на подстицајна средства. 
 За усјеве који буду уништени усљед вре- 
менских непогода (град, поплава, суша и сл.) не могу 
се остваривати права за исплату подстицаја из буџета 
општине, већ ће се исти комисијски обрадити и као 
такви прослиједити у Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде на даље поступање. 
     Код узгоја повртарских култура на отворе- 
ном односно исплате подстицајних средстава при- 
знају се само оне врсте поврћа које се гаје у моно- 
култури.  
 Новчана средства намијењена за суфинанси- 
рање пројеката у пољопривреди ће се реализовати у 
сарадњи са Министарством пољопривреде, шума- 
рства и водопривреде Републике Српске, кроз пакете 
подршке код набавке основних средстава, репрома- 
теријала и опреме у максималној вриједности до 10% 
вриједности пакета и то у повртларској производњи, 
и сарадњи са Невладиним организацијама кроз 
пројекат набавке пластеника у вриједности од 40% 
набавне цијене пластеника. 
 Критерији које морају испунити подносиоци 
захтјева за добијање новчаних средстава на име по- 
дстицаја за производњу повртарских култура на 
отвореном су: 
 • минимална површина парцеле засијане (за- 
сађене) једном културом за кромпир, диње и лубе- 
нице износи 1,0 ха по једној врсти, а остале 
повртарске културе 0,2 ха по једној врсти осим за 
узгој краставца корнишона гдје минимална површи- 
на засада износи 0,1 хектар. Максимална површина 
парцеле односно сјетвене површине код производње 
кромпира која се може пријавити по једном газди- 
нству износи 1 хектар. 
 • сјетва се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником.  
       Новчани износ за подстицај повртарске 
произво- дње утврђује се након обраде приспјелих 
захтјева у предвиђеном року. 
 Висина подстицаја за повртарску произво- 
дњу на отвореном износи:   
 • за производњу кромпира, диња и лубеница 
до 750,00 КМ/ха, а остале повртарске културе до 
1.250,00 КМ/ха, осим краставца корнишона гдје 
висина подстицајних средстава по једном хектару 
износи до 1.500,00 КМ, за пољопривредне произво- 
ђаче који не подносе захтјеве за новчана средства 

намијењена за суфинансирање пројеката у пољопри- 
вреди, а који ће се реализовати у сарадњи са Мини- 
старством пољопривреде, шумарства и водопривре- 
де, кроз пакете подршке. 
       Висина подстицаја за повртарску произво- 
дњу у затвореном простору износи: 
 • пластеничка производња......до 1,30 КМ/m², 
 • стакленичка производња.....до 1,30 КМ/m2,  
 • објекти за производњу гљива..до 1,30  КМ/m2. 
 Рок за подношење захтјева за добијање но- 
вчаних средстава на име подстицаја за повртарску 
производњу је 31.07.2020. године. 
 
3.4.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВА-   
          РИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
          ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА  
          (СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ, ОБЈЕКТИ  
          ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГЉИВА) И НА ОТВО- 
          РЕНОМ 
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • копију катастарског плана или посједовни 
лист, 
 • уговор о закупу земљишта уколико про- 
извођач користи земљиште под закуп, 
 • рачун или фискални рачун од регистро- 
ваног произвођача садног материјала или предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, 
 • декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног материјала, 
 • кућну листу уколико горе наведена доку- 
ментација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца захтје- 
ва за исплату подстицајних средстава, 
 • уговор о организованом откупу само за про- 
изводњу краставца корнишона. 
 Ако се садни материјал увози из иностра- 
нства потребно је обезбиједити: рачун од предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, цари- 
нску исправу о увезеном садном материјалу, рје- 
шење или цертификат граничне инспекције за зашти- 
ту биља и декларацију о квалитету садног матери- 
јала у мјесту производње. 
 
3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВО-  
       ДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМА-  
       ТИЧНОГ БИЉА НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАТВО-  
       РЕНИМ ПРОСТОРИМА 
 
 Производња љековитог, зачинског и арома- 
тичног биља омогућава поврат средстава кроз 
продају на тржишту и уговорену производњу при 
чему су потребе за пољопривредном механизацијом 
мале, а плодно брежуљкасто земљиште погодује овој 
врсти производње.  
 На отвореном простору, пластеницима и 
стакленицима признаваће се само оне врсте које су 
засијане, засађене у монокултури. 
      Сјетву и садњу ових култура треба обавити 
у складу са агротехничким роковима и стандардном 
агротехником за културу за коју се захтјев подноси, 
уважавајући сјетвене-садне количине у килограмима 
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односно броју садница по хектару површине, као и 
размаке садње-сјетве у редном и међуредном про- 
стору, са испоштованом агротехником гајења ових 
култура (обрада земљишта, заштита од корова, 
болести и штеточина и сл). 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава се 
подноси непосредно након ницања односно расађи- 
вања културе за коју се захтјев подноси како би се 
могле утврдити потребне чињенице о испуњености 
услова прописаних Програмом за остваривање права 
на подстицајна средства. 
 За усјеве који буду уништени усљед 
временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не 
могу се остваривати права за исплату подстицаја из 
буџета општине, већ ће се исти комисијски обрадити 
и као такви прослиједити у Министарство пољопри- 
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
на даље поступање. 
 Код узгоја ових култура, односно исплате 
подстицајних средстава признају се само оне врсте 
које се гаје у монокултури на минималној површини 
од 0,1 хектар, и то само у години заснивања.  
 Новчани износ за подстицај интегралне про- 
изводње љековитог, зачинског и ароматичног биља 
утврђује се након обраде приспјелих захтјева у пре- 
двиђеном року, а максимална висина подстицаја 
износи: 
 а) Висина подстицаја за производњу љекови- 
тог, зачинског и ароматичног биља на отвореном 
износи до 2.000,00 КМ/ха. 
     б) Висина подстицаја за производњу у затво- 
реном простору износи: 
 • пластеничка производња…..до 1,30 КМ/m², 
 • стакленичка производња......до 1,30 КМ/m2.  
 Рок за подношење захтјева за добијање 
новчаних средстава на име подстицаја за интегралну 
производњу љековитог, зачинског и ароматичног 
биља је 30.09.2020. године. 
 
3.5.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВА-  
          РИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
          ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИ-  
          ЧНОГ БИЉА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИ-  
          МА (СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ) И НА  
          ОТВОРЕНОМ 
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • копију катастарског плана или посједовни 
лист, 
 • уговор о закупу земљишта уколико про- 
извођач користи земљиште под закуп, 
 • рачун или фискални рачун од регистро- 
ваног произвођача садног материјала или предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, 
 • декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног материјала, 
 • кућну листу уколико горе наведена докуме- 
нтација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева 
за исплату подстицајних средстава. 
 Ако се садни материјал увози из иностра- 
нства потребно је обезбиједити: рачун од предузећа 

регистрованог за промет садног материјала, цари- 
нску исправу о увезеном садном материјалу, рје- 
шење или цертификат граничне инспекције за 
заштиту биља и декларацију о квалитету садног 
материјала у мјесту производње. 
 
3.6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ РА-  
       ЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 
 Органска производња је недовољно засту- 
пљена на подручју наше општине обзиром да се у 
овој производњи остварују мањи приноси, а због 
неразвијеног тржишта органским производима ти 
производи се продају по знатно нижим цијенама 
тако да је мали број произвођача који се жели бавити 
овом производњом. Обзиром на еколошки значај ове 
производње потребно је уз сталну подршку подсти- 
цајних средства повећавати површине у систему 
органске производње. 
 За подстицање органске производње биће 
издвојено 2.000,00 КМ, а максимално по једном 
газдинству 500,00 КМ. 
 Као доказ физичка лица подносе овјерену 
копију цертификата или уговор о цертификацији 
органске производње склопљен са овлаштеним це- 
ртификацијским тијелом од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 
блике Српске. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2020. го- 
дине. 
 
3.7. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕ-  
      БЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 
 У протеклом периоду појавио се одређени 
број пољопривредних произвођача, који су подно- 
сили захтјеве за додјелу новчаних средстава по 
основу штета које су причињене од стране дивљих 
животиња (вук, шакал) и паса луталица на сточном 
фонду.  
 Новчана средства за ове намјене ће се испла- 
ћивати након крајњег рока за подношење захтјева на 
основу процјене комисије. 
 Максимална висина накнаде на име проци- 
јењене штете на сточном фонду од стране дивљих 
животиња (вук, шакал) и паса луталица износи до 30 
% укупно обрачунатог новчаног износа по поје- 
диначном захтјеву. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2020. 
године. 
 Уколико дође до штета на сточном фонду 
након истека рока предвиђеног програмом за 2020. 
годину, пољопривредни произвођач ће поднијети 
захтјев након настале штете, а новчана средства 
наплатити након усвајања програма за 2021. годину. 
 
3.7.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ВАНРЕ-  
          ДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • цертификат о регистрацији имања издат од 
стране Агенције за обиљежавање животиња, 
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 • евиденција надлежне ветеринарске службе 
(свиње, овце и козе), 
 • пасош или матични лист грла (музне краве 
и товна јунад), 
 • кућну листу уколико горе наведена доку- 
ментација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева 
за исплату подстицајних средстава, 
 • фото документација. 
 
3.8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ПО-  
       ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ПОСТА-  
       ВЉАЊЕ ОГЛЕДА У РАТАРСКОЈ, ПОВРТА-  
       РСКОЈ, ВОЋАРСКОЈ И ВИНОГРАДАРСКОЈ  
       ПРОИЗВОДЊИ, АНАЛИЗЕ УЗОРАКА ХРАНЕ  
       И ПИЋА И ПОДРШКУ ЗА ИЗЛАГАЧЕ ПОЉО-   
       ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА САЈМОВИМА 
 
 У сврху унапређења пољопривредне произво- 
дње Програмом коришћења средстава за унапређење 
пољопривредне производње су предвиђене сљедеће 
активности: 
 1.  Средства за едукацију пољопривредних 
произвођача................................................2.500,00 КМ. 
 2. Средства за постављање огледа у рата- 
рској, повртарској, воћарској, виноградарској и орга- 
нској пољопривредној производњи, анализе узорака 
и подршка за излагаче пољопривредних производа 
на сајмовима...............................................5.000,00 КМ. 
 Избор извођача услуге за едукацију пољопри- 
вредних произвођача односно превоз пољопри- 
вредних произвођача на сајмове у Нови Сад и Бео- 
град врши се у складу са Законом о јавним набавкама 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, број 39/14). Новчана средства за ове 
намјене обезбијеђена су на позицији 412700 “Едука- 
ција пољопривредних произвођача”. 
 Право на новчана средства за анализе узо- 
рака заражених биљака или анализу узорака прои- 
звода произведених и прерађених на властитом газди- 
нству могу да остваре носиоци пољопривредног 
газдинства који су регистровани у складу са Уредбом 
о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и 
Регистар корисника подстицајних средстава (“Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 
20/14 и 57/16), а произвођачи производа произве- 
дених и прерађених на властитом газдинству реги- 
стровани и у складу са Законом о занатско-преду- 
зетничкој дјелатности (“Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), 
подношењем захтјева уз који прилажу рачун или 
фактуру и уплатницу о плаћеним трошковима ана- 
лизе. Максималан новчани износ који се по овом 
основу може одобрити једном регистрованом пољо- 
привредном газдинству износи до 500,00 КМ или у 
вриједности трошкова анализе уколико је утрошена 
вриједност мања од овог износа за једну хемијску 
анализу у току године. 
 Право на новчана средства за излагаче пољо- 
привредних производа на сајмовима могу да остваре 
носиоци пољопривредног газдинства који су реги- 
стровани у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 

подстицајних средстава (“Службени гласник Репу- 
блике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), за 
једну посјету неком од сајмова пољопривреде, сајмо- 
ва прехрамбене индустрије или изложбе пољопри- 
вредних производа уз приложен уговор о закупу 
простора са организатором изложбе или фактуром и 
уплатницом о плаћеном закупу простора. Макси- 
малан новчани износ који се по овом основу може 
одобрити једном регистрованом пољопривредном 
газдинству износи до 500,00 КМ. 
 
3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА  
       ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
       ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕ-  
      ДНО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ  
      СРПСКЕ 
 
 Чланом 35. став 2. Закона о пољопривре- 
дном земљишту (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) 
прописано је да се средства наплаћена као накнада 
за промјену намјене пољопривредног земљишта и 
закупа за пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске могу користити само за сљедеће 
намјене:  
 а) израду Основа општине, 
 б) оспособљавање и уређење пољопривре- 
дних земљишта која су деградирана, запуштена, која 
су лошијег квалитета или су неплодна, 
 в) за поправку и побољшање плодности зе- 
мљишта, 
 г) за спровођење противерозивних мјера и 
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег 
квалитета, 
 д) за спровођење поступка комасације и  
 ђ) за спровођење поступка додјеле пољопри- 
вредног земљишта у својини Републике Српске. 
 Укупно планирани новчани износ за ове на- 
мјене је 30.000,00 КМ и реализоваће се кроз тачку 
3.9. подтачка 3.9.1., 3.9.2. и 3.9.3. овог програма. 
 
3.9.1. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗА-  
          ПУШТЕНИХ, НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИ-  
          ВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИ-     
          ТЕТА 
 
 Оспособљавање деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних земљишта лошијег 
квалитета вршиће се путем агромелиорација, одно- 
сно провођењем калцификације и хумизације пољо- 
привредног земљишта лошијег квалитета на основу 
хемијске анализе таквог земљишта и препоруке од 
стране надлежне институције о начину употребе и 
количине кречног материјала по јединици мјере: 
тона или метар кубни/хектар. 
 Минимална површина пољопривредног зе- 
мљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 
ха, а максимална површина пољопривредног земљи- 
шта која се може пријавити износи 5 ха. 
 Приликом провођења ове мјере подносилац 
захтјева је дужан обавијестити комисију како би 
иста могла сачинити Записник о извршеној мјери на 
лицу мјеста у току извођења радова, док би се у су- 
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протном овакав захтјев одбацио као неуредан. 
 Право на ову врсту новчаних средстава може 
остварити физичко лице-пољопривредни произвођач 
који је власник-посједник предметне парцеле на којој 
није извршена ова мјера у последње четири године. 
 Новчана средства за ове намјене ће се одо- 
бравати на основу рачуна о набавци кречног мате- 
ријала искључиво филера у који могу бити урачу- 
нати трошкови превоза и сличног намјенског мате- 
ријала за ову употребу. 
 Редослијед исплате ће се одредити тако што 
ће се списак корисника саставити тако да се у обзир 
прво узимају земљишта најлошијег квалитета одно- 
сно она пољопривредна земљишта са најнижом ph 
вриједношћу (концентрација водоникових јона у ра- 
створу H2O или KCl) односно са највећом киселошћу. 
 Уколико се поднесе један захтјев за више па- 
рцела код одређивања редослиједа исплате узима се 
просјечна киселост свих парцела наведених у захтје- 
ву. 
 Максималан новчани износ који се може одо- 
брити по једном захтјеву износи 1.000,00 КМ, а исти 
ће зависити од укупног броја поднесених захтјева за 
ову намјену. 
 Захтјев за овај вид новчаних подстицаја могу 
подносити сва правна и физичка лица са сједиштем 
односно мјестом пребивалишта на подручју општине 
Прњавор, за пољопривредна земљишта која се налазе 
на подручју општине Прњавор. 
Новчана средства за ове намјене ће се исплаћивати 
након крајњег рока за подношење захтјева на основу 
процјене комисије.  
 Као што је раније наведено за ове потребе 
планирана су укупна новчана средства у износу од 
18.000,00 КМ. Рок за подношење захтјева је 01.11. 
2020. године. 
 
3.9.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСПО-  
             СОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУ-  
             ШТЕНИХ, НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИ-  
             ВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВА-  
             ЛИТЕТА 
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • Копију катастарског плана, 
 • Уговор о закупу земљишта уколико про- 
извођач користи земљиште под закуп, 
 • Оригинал рачун и фискални рачун о на- 
бавци кречног материјала, односно велепродајну 
фактуру за пољопривредне произвођаче који се нала- 
зе у систему ПДВ-а, 
 • Доказ о извршеној анализи пољопривре- 
дног земљишта издат од стране надлежне институ- 
ције, 
 • Кућну листу уколико горе наведена доку- 
ментација није издата на име носиоца породичног 
пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева 
за исплату подстицајних средстава (физичка лица). 
 
3.9.2. КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
 
 Избор извођача услуге за хемијску анализу и  

контролу плодности земљишта врши се у складу са 
Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
39/14). Новчана средства за ове намјене обезбијеђена 
су на позицији 414100 ,,Подстицаји пољопривре- 
дним произвођачима”.  
 Право на новчана средства за хемијску ана- 
лизу пољопривредног земљишта кроз испитивање 
узорака за ратарско – повртарске културе, воћарско - 
виноградарске културе и испитивање хемијског 
састава хумуса, остварују само пољопривредни про- 
извођачи са подручја општине Прњавор. 
 Пољопривредни произвођачи-носиоци пољо- 
привредног газдинства морају бити регистровани у 
складу са Уредбом о упису у Регистар пољопри- 
вредних газдинстава и Регистар корисника подсти- 
цајних средстава (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). 
 Право на хемијску анализу пољопривредног 
земљишта (испитивање узорака за ратарско - поврта- 
рске културе, воћарско - виноградарске културе и 
испитивање хемијског састава хумуса) може се оства- 
рити максимално на два узорка, а предност имају 
пољопривредни произвођачи који у претходним го- 
динама нису користили овај вид подстицајне мјере. 
 Планирана средства за хемијску анализу и 
контролу плодности земљишта у току 2020. године 
за ову намјену износе 7.000,00 КМ. 
 Крајњи рок за остваривање овог вида подсти- 
цаја је 01.12.2020. године. 
 
3.9.3. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА  
          КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉО-   
          ПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ВЛАСНИ-  
          ШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 Чланом 59. Закона о пољопривредном зе- 
мљишту (“Службени гласник РС”, број: 93/06, 86/07, 
14/10, 5/12 и 58/19), прописано је да се надлежности 
везане за додјелу пољопривредног земљишта у вла- 
сништву Републике Српске, преносе на јединице ло- 
калне самоуправе, на којој се предметна земљишта и 
налазе. За провођење ових процедура потребна су и 
одређена материјална средства из којих би се подми- 
рили трошкови прибављања потребне документације 
од стране Републичке управе за геодетске и имо- 
винско правне послове, објављивање јавних огласа у 
писаним и електронским медијима, као и плаћање 
трошкова насталих радом комисије односно чланова 
комисије који би у овом поступку били вањски са- 
радници (геометар, члан Удружења пољопривредни- 
ка). Као што је раније наведено за ове потребе пла- 
нирана су новчана средства у износу од 5.000,00 КМ. 
 
3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА МЛАДЕ ИНЖЕ-  
         ЊЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ   
 
          Новчана средства за младе инжењере пољопри- 
вреде могу остварити дипломирани инжењери 
пољопривреде са максимално навршених 40 година 
старости који имају регистровано пољопривредно 
газдинство од стране Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), који 
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своја газдинства региструју у складу са Уредбом о 
упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Ре- 
гистар корисника подстицајних средстава (“Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 
20/14 и 57/16) и који су уписани као носиоци по- 
љопривредног газдинства.  
 Ако у једном домаћинству живе два или 
више дипломираних инжењера пољопривреде право 
на ова новчана средства има само један носилац 
пољопривредног газдинства. 
 Дипломирани инжењери пољопривреде који 
су регистровани путем АПИФ-а и који подносе за- 
хтјев за ову врсту подстицајних средстава могу 
остварити само они дипломирани пољопривредни 
инжењери који на свом газдинству имају засновану 
пољопривредну производњу или који планирају 
засновати пољопривредну прозводњу до крајњег 
рока за подношење захтјева за ову врсту подстицаја, 
а који нису засновали редован радни однос код 
другог правног лица или предузетника.  
 За ове потребе планирана су укупна новчана 
средства у износу од 20.000,00 КМ, с тим да се по 
једном захтјеву могу исплатити максимална новчана 
средства у износу до 2.000,00 КМ, а коначан новчани 
износ по једном појединачном захтјеву за ову на- 
мјену неће зависити од остварења буџета општине на 
начин прописан тачком 7. овог Програма. 
 Крајњи рок за подношење захтјева је 15.05. 
2020. године. 
 
3.10.1 АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОДНО-  
           ШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА МЛАДЕ ИНЖЕЊЕРЕ  
           ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 
ће доставити: 
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Увјерење о пребивалишту, 
 • Копија дипломе о завршеном пољопри- 
вредном факултету, 
 • Доказ да није запослен код другог правног 
лица или предузетника, 
 • Доказ о власништву над земљиштем или 
уговор односно изјаву о коришћењу земљишта, 
 • Програм развоја пољопривредне произво- 
дње или прераде пољопривредних производа на га- 
здинству, 
 • Рачуни о куповини основних средстава, 
репроматеријала и опреме за производњу наведену у 
Програму, 
 • Овјерену изјаву да ће средства користити у 
складу са Програмом најмање три године. 
 
4. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ КА-  
    МАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 
 
 За потребе регресирања камата на пољо- 
привредне кредите отворена је посебна позиција 
416100 “Регресирање камата на пољопривредне 
кредите” у буџету одјељења. На овој позицији пла- 
нирана су новчана средства у укупном износу од 
7.000,00 КМ, а иста ће се користити за плаћање 
камата на кредите одобрене у току 2017,  2018. и 

2019. године, као и за исплату камата по кредитима 
који би били одобрени у току 2020. године, након 
провођења процедуре избора банке кредитора. Сва- 
ким од појединачних уговора дефинисано је да се 
новчана средства на име камата исплаћују у првом 
кварталу текуће године за годину у којој се врши 
отплата основног-главног дуга, камата за кредите 
који би били пласирани у току 2020. године испла- 
тила би се након истека крајњег рока за подношење 
захтјева односно истека уговореног рока за реали- 
зацију ових активности са изабраном банком. 
 Приоритет приликом одобравања кредитних 
средстава ће имати носиоци пољопривредног газди- 
нства до 35 година регистровани у складу са Уре- 
дбом о упису у Регистар пољопривредних газди- 
нстава и Регистар корисника подстицајних средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 
65/13, 20/14 и 57/16). 
 Контролу намјенског утрошка додијељених 
кредитних средстава врши надлежно одјељење 
Општинске управе општине Прњавор по пропи- 
саним правилима и процедурама. 
 За купљену механизацију за коју се врши су- 
бвенција камате успоставиће се јединствени реги- 
стар унутар надлежног одјељења.  
 Приликом подношења финансијског извје- 
штаја о коришћењу средстава за унапређење пољо- 
привредне производње за претходну годину Ску- 
пштини општине Прњавор, Одјељење за пољо- 
привреду, водопривреду и шумарство ће достављати 
и овај извјештај на устаљен начин. 
 Избор извођача ове услуге врши се у складу 
са Законом о јавним набавкама у Босни и Херце- 
говини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
број 39/14). 
 
5. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ  
    СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 У циљу заштите пољопривредне произво- 
дње и осталих материјалних добара од елементарних 
непогода у 2007. години изграђен је систем проти- 
вградне заштите, који чини седамнаест проти- 
вградних станица распоређених на сљедећим лока- 
литетима: Горњи Хрваћани, Орашје, Чивчије, Горња 
Мравица, Срповци, Ратковац, Дренова, Доњи Вијача- 
ни, Грабик Илова, Шибовска, Печенег Илова, Горњи 
Палачковци, Доњи Штрпци, Горњи Штрпци, Доњи 
Поповићи, Кулаши и Присоје.  
 Чланом 4. став 1. Закона о противградној 
заштити (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 39/03 и 110/08) прописано је да послове проти- 
вградне заштите обавља Јавно предузеће “Проти- 
вградна превентива Републике Српске” а.д. Гра- 
дишка.  
 Процедура избора извођача услуге за ове 
намјене проводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
Босне и Херцеговине”, број 39/14). 
 Новчана средства за ове намјене одобрена су 
у складу са Одлуком о усвајању буџета општине 
Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општи- 
не Прњавор”, број 19/19) и Одлуком о извршењу 
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буџета општине Прњавор за 2020. годину (“Слу- 
жбени гласник општине Прњавор”, број 19/19), и 
налазе се на позицији 412700 “Трошкови проти- 
вградне заштите”. За ову намјену планирана су 
новчана средства у износу од 51.000,00 КМ. 
 

6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА  
    ЗАДРУГАРСТВА 
 

 Право на новчана средства за подршку ра- 
звоја задругарства имају задруге са сједиштем на 
подручју општине Прњавор регистроване у складу са 
Законом о регистрацији пословних субјеката у Репу- 
блици Српској (,,Службени гласник Републике 
Српскеˮ, број: 67/13, 15/16 и 84/19) и Законом о пољо- 
привредним задругама (,,Службени гласник Репу- 
блике Српскеˮ, број: 73/08, 106/09 и 78/11), које су 
регистроване до дана ступања на снагу овог Про- 
грама. 
 Наведена новчана средства се могу кори- 
стити као подршка приликом суфинансирања наба- 
вке опреме за обављање послова у примарној пољо- 
привредној производњи (пољопривредна механиза- 
ција, опрема за фарме, опрема за воћарску прои- 
зводњу или опрема за прераду производа из при- 
марне пољопривредне производње, подршка за уче- 
ствовање у промоцији задругара на сајмовима, закуп 
механизације или опреме, закуп објеката за обавља- 
ње пољопривредне дјелатности или закуп објеката за 
складиштење, прераду или чување производа из 
примарне пољопривредне производње или готових 
производа). 
 Новчана средства за ове намјене одобрена су 
у складу са Одлуком о усвајању буџета општине Пр- 
њавор за 2020. годину (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 19/19) и Одлуком о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гла- 
сник општине Прњавор”, број 19/19), и налазе се на 
позицији 414100 “Подршка развоју задругарства”. За 
ову намјену планирана су новчана средства у износу 
од 100.000,00 КМ. 
 Наведена новчана средства ће се одобравати 
Закључком о исплати средстава на основу поје- 
диначних захтјева уз обавезу правдања намјенског 
утрошка истих што ће се доказивати рачунима-
фактурама, фискалним рачунима, уговорима и сли- 
чном документацијом. Крајњи рок за подношење 
захтјева за исплату наведених новчаних средстава је 
30 дана од дана објављивања Програма у Службеном 
гласнику општине Прњавор. 
 Уз захтјев је неопходно доставити копију 
рјешења о регистрацији у складу са Законом о реги- 
страцији пословних субјеката у Републици Српској 
(,,Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 67/13, 
15/16 и 84/19) и Законом о пољопривредним задру- 
гама (,,Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 
73/08, 106/09 и 78/11), биланс стања и успјеха за 
претходну/текућу годину осим за новоосноване за- 
друге, пословни план о активностима које доприносе 
покретању, развоју и конкурентности производње. 
 

7.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Исплата новчаних средстава ће се вршити на- 

кон што истекну сви рокови за подношење захтјева 
како би могли извршити коначан обрачун новчаних 
средстава. 
 Уколико се предвиђена новчана средства не 
искористе у предвиђеном износу за неку од наве- 
дених ставки из тачке 3. овог програма, иста ће се 
користити за исплату новчаних подстицаја за ставке 
на којима ће недостајати новчаних средстава до 
испуњења максималног износа по грлу, кошници, 
фарми, садници или јединици сјетвене површине, 
захтјеву. 
 На укупну реализацију новчаних подстицаја 
утицаће и остварење буџета општине Прњавор за 
2020. годину. 
 Уколико збир свих позитивно ријешених 
захтјева пријеђе висину укупног новчаног износа 
који ће у току године бити унесен на позицији 
414100 “Подстицаји пољопривредним произвођачи- 
ма” подстицајна средства ће се исплатити у про- 
центу остварења буџета за 2020. годину на наведеној 
позицији прерачунатој на укупан збир средстава по 
појединачним захтјевима који је потребно исплатити 
у текућој години и реципрочно ће се умањити на 
свим ставкама односно поднесеним захтјевима у 
текућој години. 
 Уколико збир свих позитивно ријешених 
захтјева буде мањи од новчаног износа који ће у 
току године бити унесен на позицији 414100 “По- 
дстицаји пољопривредним произвођачима” подсти- 
цајна средства ће се процентуално увећати на свим 
појединим ставкама-јединици мјере. 
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 
 
Број: 01-022-40/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 Чланом 39. став 1. и 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 97/16 и 36/19), члана 195. Закона о водама 
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17), члана  37. став 2. тачка 5. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 161. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на сједници одржаној дана 21.02.02.2020. 
године, донијела је  
 

ПРОГРАМ 
о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 
водних накнада у 2020. години 

 
1. УВОД 
 
 Воде су добро од општег интереса, стога се 
овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу 
спречавања деградације вода, постизања одрживог 



32                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                            21.02.2020. 
 
кориштења вода, осигурања правичног приступа во- 
дама, пружања заштите акватичних, полуакватичних 
и копнених екосистема, организовања одбране од 
поплава, као и предузимања осталих радњи везано за 
рационално и економично кориштење вода. 
 Кориштење вода подразумијева и плаћање 
накнада за захватање површинских и подземних 
вода, а јединица за обрачун накнада је један метар 
кубни. Средства за обављање послова и задатака као 
и функционисање и одржавање некретнина и водних 
објеката од општег значаја, очување вриједности 
изграђених водних објеката и система, предузимање 
мјера јавног инвестирања и капитална изградња 
водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 
посебних водних накнада, прихода на основу закупа 
јавног водног добра, буџета Републике Српске, 
јединице локалне самоуправе и донација. 
 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 
 

 Посебне водне накнаде представљају при- 
ход:  
 а) Накнада за захватање и кориштење воде и 
то: за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење 
минералних вода за флаширање, кориштење воде за 
наводњавање, узгој рибе у рибогојилиштима и каве- 
зима, употребе воде за индустријске и сличне про- 
цесе, употребе воде у домаћинству и за друге намје- 
не за људску употребу,  
 б) Накнаде за производњу електричне ене- 
ргије, 
 в) Накнада за заштиту вода и то: накнада ко- 
је плаћају власници транспортних средстава која 
користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, 
накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјешта- 
чких ђубрива,  
 г) Накнада за вађење материјала из водотока, 
 д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада 
за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода 
стамбених, пословних и других објеката. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД  
    ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 
 

 Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17), прописано је да се приходи прику- 
пљени од посебних водних накнада у износу од 30 % 
у односу на укупно уплаћена новчана средства по 
овом основу уплаћују на рачун посебне намјене 
буџету јединице локалне самоуправе.  
 Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17), прописано је да се ови приходи могу 
користити за стручно-техничке послове односно: 
израду привремених планова управљања водама, 
припрему планова управљања водама, спровођење 
праћења стања вода, успостављање и рад Инфо- 
рмационог система, одржавање објеката у власни- 
штву јединица локалне самоуправе или трећих лица 
ако су од општег интереса, спровођење превенти- 
вних активности у сектору вода, трошкове рада и 
функционисања јавних предузећа за воде, трошкове 

изградње водних објеката и система и одржавање 
објеката у власништву Републике Српске, јединица 
локалне самоуправе или трећих лица, ако су ти 
објекти од општег интереса, развоју сектора кроз 
финансирање изградње водних објеката и система, 
побољшање техничких, материјалних кадровских и 
других капацитета. 
 

 4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  
     ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД  
     ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2020.  
     ГОДИНУ 
 

 Приходи прикупљени на основу посебних 
водних накнада намјенски ће се користити за 
финансирање сљедећих активности: 
 1) Израду елабората испитивања квалитета 
вода и водног земљишта, студија и пројеката (израду 
изведбених пројеката уређења изворишта, јавних 
чесми и водних објеката и сл., геофизичка истра- 
живања подземних вода, геодетске услуге приликом 
израде предмјера радова, пројеката, помоћи сеоским 
водоводима и др.)....................................30.000,00 KM. 
 2) Уређење корита ријека и потока..25.000,00 
КМ. 
 3) Изградњу и реконструкцију објеката водо- 
снабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, чесме и 
др.)..........................................................145.000,00 КМ.  
УКУПНО:..............................................200.000,00 КМ. 
 

 Скупштина општине овлашћује Начелника 
Општине да нереализована средства предвиђена 
одређеном ставком из Програма може пренијети на 
друге ставке из Програма. 
  

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 

 Приходи прикупљени на основу посебних 
водних накнада намјенски ће се користити за фи- 
нансирање активности које су предвиђене Законом о 
водама и Програмом о начину коришћења новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од посе- 
бних водних накнада у 2020. години. 
 Наведена средства се уплаћују на посебан 
рачун 555-007-03215707-77, отворен код Нове банке 
а.д. Бијељина. 
 Надзор и координацију над спровођењем 
овог Програма и намјенским трошењем новчаних 
средстава од посебних водних накнада вршиће Ми- 
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривре- 
де Републике Српске и Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Општинске управе 
општине Прњавор. 
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 
 
Број: 01-022-42/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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број 97/16 и 36/19), тачке 10. закључка Народне ску- 
пштине Републике Српске, број 01-393/04 од 09.05. 
2004. године („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 45/04), у складу са чланом 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник Општине Пр- 
њавор“, број 15/17 и 12/18), члана 194. Пословника о 
раду Скупштине  општине Прњавор („Службени гла- 
сник Општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Одлуком о извршењу  буџета  општине Прњавор  за 
2020. годину („Службени гласник  општине Прња- 
вор“, број 19/19), Скупштина општине Прњавор, на 
30. сједници одржаној 21.02.2020. године, доноси  
 

ПРОГРАМ 
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У 

ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 
 Средства потребна за остваривање и кори-  

шћење права прописаних Законом о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата, преко 5 милиона обе- 
збјеђују се у Буџету Републике Српске за 6.254 
корисника  са подручја општине Прњавор.   

 Поред средстава која се издвајају борачким 
категоријама из Буџета Републике Српске, тачком 
10. Закључка Народне скупштине Републике Српске, 
објављеног у Службеном гласнику Републике Ср- 
пске, број 45/04, предложено је да општине у складу 
са својим могућностима прошире обим права пре- 
двиђених Законом о правима бораца, војних инва- 
лида и породица погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, на начин да 

пропишу поступак, услове и начин остваривања 
права, те обезбједе потребна новчана средства. 
 

 Буџетом  општине Прњавор за 2020. годину 
планирана су средства за рад и дјеловање борачких 
организација и удружења општине Прњавор: 
 

Опис Ребаланс 2019. Извршење 2019. Буџет 2020. 
Борачка организација општине Прњавор 90.800,00 90.800,00 100.000,00 
Борачка организација општине Прњавор-финансирање 
обавеза из ранијег периода 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 23.400,00 23.400,00 26.000,00 
Организација породица заробљених и погинулих бораца 
и несталих цивила општине Прњавор 

27.900,00 27.900,00 31.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“ 6.300,00 6.300,00 7.000,00 
Удружење СУБНОР-а Прњавор 6.500,00 6.500,00 5.000,00 
Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 4.500,00 4.500,00 5.000,00 
Укупно грант 189.400,00 189.400,00 204.000,00 

II 
 Програм за рјешавање питања из области 
борачко-инвалидске заштите за 2020. годину омогу- 
ћиће остваривање додатних права, солидарног рје- 
шавања питања и обиљежавања значајних догађаја у 
области БИЗ и породица погинулих, заробљених 
бораца и ратних војних инвалида  и бораца Војске 
Републике Српске. 
 Буџетом општине Прњавор за 2020. годину, 
планирано је укупно 111.800,00 КМ и то на пози- 
цијама: 
 - конто 415200 - средства за обиљежавање 
значајних датума у области борачко-инвалидске 
заштите, реализују се преко програмских активности 
борачких организација и удружења општине Прња- 
вор планираних из буџета општине у износу од 
21.500,00 КМ, 
 - конто 415200 - средства за остале трошкове 
обиљежавања значајних датума у области борачко-
инвалидске заштите...................................2.800,00 КМ, 
 - конто 415200 - средства за организовање 
парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 
дницама.....................................................30.000,00 КМ, 
 - конто 415200 - средства за набавку уџбе- 
ника и остале организоване активности за дјецу 
бораца ВРС и РВИ ....................................6.000,00 КМ, 
 - конто 415200 - средства за трошкове пре- 
воза породица погинулих бораца и РВИ (програм 
бањске рехабилитације и обиљежавања значајних 
датума)...........................................................500,00 КМ, 

 - конто 416100 - једнократне новчане помо- 
ћи појединцима из борачке популације..45.000,00 КМ. 
 Средства су планирана у потрошачкој 
јединици Одјељење за борачко-инвалидску  заштиту 
и иста ће бити распоређена на следећи начин:  
 1. Реализацију програмских задатака и акти- 
вности за обиљежавање значајних датума  у области 
борачко-инвалидске заштите вршиће се преко орга- 
низација и удружења грађана из области борачко-
инвалидске заштите и то: 
 о Борачке организације општине Прњавор, 
 o Удружења ратних војних инвалида општи- 
не Прњавор, 
 o Организације породица заробљених и поги- 
нулих бораца и несталих цивила општине Прњавор, 
 o Удружење „Вукова са Вучијака“ и 
 o ОО СУБНОР-а Прњавор. 
 2. Средства за реализацију права обухваће- 
них Правилником о условима и поступку одобра- 
вања и исплате једнократне новчане помоћи борци- 
ма, ратним војним инвалидима и породицама поги- 
нулих бораца. 
 3. Средства за реализацију осталих акти 
вности. 
 

III 
 Средствима за реализацију програмских за- 
датака и активности организација и удружења гра- 
ђана из области борачко-инвалидске заштите фина- 
нсирају се следеће активности: 
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Реализација Програма 
Борачке организације и борачких удружења у сарадњи са Одјељењем за борачко-инвалидску  заштиту 

Ставка 
програма 

ОПИС 
Датум 

одржавања 

1.  

Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14 фебруар 2020. 
године. 
- Парастос и литургија у Спомен храму на Вучијаку (полагање цвијећа у спомен  
   храму), 
- Посјета и полагање цвијећа на гробна мјеста погинулих ратних команданата за  
   вријеме ангажовања у Војсци Републике Српске  или умрлих у поратном  
   периоду. 
Набавка 14 вијенаца и свијеће. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор. 

14.02.2020. 
 

2.  

Дан општине ''Мотајица 2020'' - 24. март 2020. године -посвећено 24. марту 1992. 
године-организован излазак бораца ВРС општине Прњавор, ради одбране од 
агресије у рату 1991-1995. година  
Дан када су борци са подручја општине Прњавор изашли на обронке Мотајице 
ради одбране општине Прњавор од агресије муслиманско-усташких формација. 
Планирано је окупљање око 800 бораца са подручја општине Прњавор, 
Трстенаца и Дервенте. Поред наведениог планиран је и парастос, полагање 
вијенаца и присуство носиоца власти општине Прњавор и Дервенте. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

29.03.2020. 

3.  

Обиљежавање Дан побједе – 09. мај 2020. године 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама 
фашистичког терора. 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

09.05.2020. 

4.  

Обиљежавање Дана сјећања на страдања жртава усташког геноцида, у логору 
Јасеновац – Доња Градина 10. мај 2020. године. 
Полагање цвијећа и превоз учесника.  
Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор 

10.05.2020. 

5.  

Обиљежавање Крсне славе Удружења ратних војних инвалида општине 
Прњавор  Св. Василија Острошког – 12. мај 2020. године 
Планирано присуство око 120 лица. 
Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 

12.05.2020. 

6.  

Обиљежавање Дана формирања ратне јединице  ВРС 
Прњаворске бригаде, 
Поточанске чете ТО –ВРС 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

26.05.2020. 

7.  

Обиљежавање Дана Општинске организације породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила Прњавор – 27. мај 2020. године. 
Организован одлазак на Спомен костурницу у Бања Луку и полагање вијенца (30 
лица) и ручак.                   

27.05.2020. 

8.  

Обиљежавање Дана формирања јединице „Вукова са Вучијака“ 22.6.2020. 
године. 
Полагање вијенаца, парастос и помен погинулим припадницима јединице и 
команданту Вељки Миланковићу  
Носилац активности: Удружење „Вукова са Вучијака“ Прњавор  

21.06.2020. 

9.  

Одржавање 23. Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2020.''- 21.06.2020. године у 
програму обиљежавања Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
28.06.2020. године. 
Планирано учешће око 30 екипа  (припадници ВРС, МУП, мјесне борачке 
организације, борачке организације сусједних општина), присуство око 500 
учесника и већег броја грађана 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

21.06.2020. 

10.  

Обиљежавање пробоја Коридора 1992. године - одлазак на Дуге њиве. 
Полагање цвијећа и превоз.  
Утврђивање заједничког протокола активности 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор. 

21.06.2020. 

11.  

Обиљежавање Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 28.06.2020. 
године. 
Обиљежава се на Видовдан поред Спомен храма на Вучијаку уз присуство од 
око 300 лица у највећем дијелу из реда борачке популације, у организацији 
Борачке организације општине и Српске православне црквене општине Кремна. 
Утврђивање заједничког протокола активности. Полагање вијенаца у Спомен 
храму и код споменика погинулим борцима ВРС мјесне заједнице Кремна. 

28.06.2020. 
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Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор у сарадњи са 
борачким удружењима општине. 

12.  

Учествовање у обиљежавању Крсне слава Војске Републике Српске – 
ВИДОВДАН 28.06.2020. године. 
Друге активности према програму рада. 
Носилац активности:  Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

28.06.2020. 

13.  
Обиљежавање Битке на Козари – 05. јули 2020. године 
Полагање цвијећа и превоз учесника. 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

05.07.2020. 

14.  

Обиљежавање Дан борца – 04. јул 2020. године. 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама 
фашистичког терора. 
Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор  

04.07.2020. 

15.  

Одржавање  купа у спортском риболову  ратних војних инвалида Републике 
Српске и Удружења РВИ Прњавор – Акумулационо језеро ''Дренова 2020.'' 
Такмичарски дио и ручак за учеснике. 
Носилац активности: Удружење РВИ РС и општине Прњавор  

06.07.2020. 

16.  

Обиљежавање Дан ослобођења Прњавора – 10. јул 2020. године. 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен-обиљежје жртвама 
фашистичког терора и свечани дио 
Носилац активности: ОО СУБНОР  Прњавор 

10.07.2020. 
 

17.  

Одржавање 13. купа у спортском риболову  ратних војних инвалида Републике 
Српске – Акумулационо језеро ''Дренова 2020.'' 
Такмичарски дио и ручак за учеснике. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

25.07.2020. 

18.  

Обиљежавање Међународног дана несталих лица, 30. августа  2020. године,  у 
организацији републичке организације, делегација Општинске организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор са 
представником општине присуствоваће парастосу, полагању цвијећа и паљење 
свијећа  код манастира Светог Николе на Озрену. 

30.08.2020. 

19.  

Обиљежавање Дан  РВИ РС. 
Одржавање свечане сједнице предсједништва Удружења ратних војних инвалида 
општине Прњавор, полагање вијенаца и парастос погинулим РВИ и борцима 
Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор. 

10.09.2020. 

20.  

Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату 
Републике Српске, 15. септембра 2020. године, у организацији Општинске 
организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
Прњавор присуствовањем  парастосу и паљењу свијећа у цркви Св. Георгија у 
Прњавору 15.9.2020. године у 18 часова.  

15.09.2020. 

21.  
Обиљежавање Дана 14. СБНОУ бригаде 
Полагање цвијећа на споменику НОР-а на Љубићу исвечани ручак. 
Носилац активности: ОО СУБНОР  Прњавор 

17.10.2020. 

22.  
Обиљежавање Крсне славе Борачке организације Републике Српске - Митровдан 
08. новембар 2020. године 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

08.11.2020. 

23.  

Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03. децембар 2020. године. 
Полагање вијенаца у  Спомен храму на Вучијаку. 
Планирано присуство око 50 лица. 
Носилац активности: Одбор ратних војних инвалида Борачке организације  

03.12.2020. 

 Коришћење средстава буџета намијењених 
за рад и реализацију програмских задатака и акти- 
вности организација и удружења грађана из реда 
борачких категорија могу користити под условима: 
 1. да су уредно и на вријеме поднијели про- 
грам рада и финансијски извјештај у складу са 
Одлуком о извршењу  буџета  општине Прњавор  за 
2020. годину, („Службени гласник  општине Прња- 
вор“, број 19/19), 
 2. да су уредно и на вријеме поднијели 
захтјев за одобравање финансијског плана за грант и 
програм активности и извјештај о реализацији акти- 
вности на обиљежавању значајних датума у области 
борачко-инвалидске заштите. 
 

IV 
 Средствима за реализацију права обухваће- 
них Правилником о условима и поступку одобра- 
вања и исплате једнократне новчане помоћи борци- 
ма, ратним војним инвалидима и породицама поги- 
нулих бораца финансира се: 
 1. у случају смрти чланова породице поги- 
нулих и несталих бораца, смрти ратних војних инва- 
лида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 
80%, смрти демобилисаних бораца Војске Републике 
Српске 1. и 2. категорије и у случају смрти кори- 
сника породичне и личне инвалиднине, по основу 
учешћа у НОР-у у висини до 500,00 КМ. 
Укупно планирана средства ..................18.000,00 КМ. 
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 2. у случају идентификације посмртних оста- 
така несталих бораца Војске Републике Српске у 
износу од 1.000,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ...................4.000,00 КМ.    

 3. у сврху лијечења и куповине лијекова, мо- 
же се одобрити новчана помоћ у износу до 300,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ...................6.000,00 КМ. 
 

 4. у изузетно тешким случајевима, када се 
ради о здравственом стању које захтијева дуже бо- 
лничко лијечење, у случају тежих обољења (малигна 
обољења, срчана обољења, оперативни захвати, бо- 
лничко лијечење, лијечење у иностранству, код при- 
мјене хемо и радио терапија, и сл.) може се одобрити 
помоћ у висини до 500,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ...................9.000,00 КМ. 
 

 5. помоћ за ублажавање тешког материјалног 
положаја појединца у висини до 300,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ...................6.000,00 КМ. 
 

 6. помоћ дјеци погинулих и несталих бораца 
Војске Републике Српске и дјеци ратних војних 
инвалида 1. и 2. категорије инвалидитета приликом 
одласка на екскурзију у завршној години школовања 
у висини до 400,00 КМ. 
Укупно планирана средства ....................1.500,00 КМ. 
 

 7. помоћ и другим, нарочито оправданим 
случајевима, када то оцијени начелник општине, на 
приједлог комисије за једнократне новчане помоћи 
до 400,00 КМ. 
Укупно планирана средства ....................2.000,00 КМ. 
УКУПНО за једнократне новчане помоћи 45.000,00 
КМ. 
 

 - помоћ дјеци погинулих и несталих бораца 
Војске Републике Српске и дјеци ратних војних 
инвалида  приликом одласка на екскурзију - ставка 
415200 ……………………………….….. 1.500,00 КМ. 

V 
 Реализација осталих активности финансира 
се из средстава планираних у Буџету општине Прња- 
вор, на позицији  
 - конто 415200 - Средства за набавку уџбе- 
ника, матурско вече, екскурзије и за остале орга- 
низоване активности за дјецу бораца ВРС и РВИ, и 
за трошкове превоза породица погинулих бораца и 
РВИ, у износу од 6.500,00 КМ,  
 - конто 415200 - Средства за трошкове вије- 
наца, застава, цвијећа за обиљежавање значајних да- 
тума и организовање парастоса погинулим борцима  
ВРС у мјесним заједницама од 2.800,00 КМ, 
 - конто 415200 - Средства за организовање 
парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 
дницама од 30.000,00 КМ. 
Расподјела средстава извршиће се на следећи начин:  
 1. За набавку уџбеника за дјецу ратних во- 
јних инвалида и демобилисаних бораца Војске 
Републике Српске, у 2020. години, у основним и сре- 
дњим школама, у износу до 4.500,00 КМ, екскурзије 
1.500,00 КМ,  
 2. За трошкове превоза породица погинулих 
бораца и РВИ (програм бањске рехабилитације и 
др.)  у износу од 500,00 КМ  и 
 3. За финансирање услуга за организовање 

ручка за чланове породица погинулих и несталих бо- 
раца, званице и госте код организовања годишњице 
изградње споменика,  помена, парастоса погинулих 
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске за 2020. годину, до 2.500 лица, у износу до 
30.000,00 КМ, у складу са одлуком начелника општи- 
не о  начину реализације средстава за организовању 
парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заје- 
дницама у 2020. години на основу приједлога Бора- 
чке организације општине Прњавор: 

 

Ред. 
број 

Мјесна заједница Локација-село Датум  
реализације 

Вријеме     
реализације 

1. ШИБОВСКА Центар, код Основне школе 24.03.2020. 13:00 

2. ПРЊАВОР Круг полицијске станице 04.04.2020. 10:00 
3. ПРЊАВОР Простор поред бисти народних хероја 12.05.2020. 14:00 
4. БАБАНОВЦИ Омладински дом 17.05.2020. 12:00 

5. ЦРКВЕНА 
Поред омладинског дома. Крсна слава 
села. 

24.05.2020. 12:00 

6. ДОЊА МРАВИЦА И 
ОКОЛИЦА 

Околица-Омладински дом 24.05.2020. 12:00 

7. ГОРЊИ  ВИЈАЧАНИ Горњи Вијачани -Центар и крсна слава 07.06.2020. 12:00 
8. ШТРПЦИ Штрпци -Центар 07.06.2020. 14:00 
9. ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО Орашје-Центар. Крсна слава села. 07.06.2020. 15:00 

10. НАСЕОБИНА ЛИШЊА -
ПАРАМИЈЕ 

Парамије – раскрсница Чорле – Царева 
гора (Главендекићи) 

14.06.2020. 11:00 

11. ХРВАЋАНИ-ПРОСЈЕК Просјек-поред цркве. Крсна слава села. 14.06.2020. 12:00 

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

14.06.2020. 16:00 

13. ПОПОВИЋИ-КУЛАШИ Кулаши-у близини Основне школе 21.06.2020. 14:00 
14. КРЕМНА Кремна - поред спомен храма 28.06.2020. 11:00 

15. СМРТИЋИ-ДОЊИ 
СМРТИЋИ 

Доњи Смртићи-поред Основне школе 05.07.2020. 12:00 

16. МАЋИНО БРДО Маћино Брдо-поред Омладинског дома 05.07.2020. 15:00 
17. ГУСАК-ГАЈЕВИ Гусак-Центар. Крсна слава села. 14.07.2020. 14:00 

18. ДОЊИ ВИЈАЧАНИ 
Доњи Вијачани – центар, на зиду мјесног 
уреда 19.07.2020. 14:00 
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19. 
ПОТОЧАНИ 
НОВО НАСЕЉЕ 
ПОТОЧАНИ 

Поточани- центар 
Ново насеље 19.07.2020. 16:00 

20. ПОТОЧАНИ 
Поточани – Центар, поред СО пали борци 
НОР-а 19.07.2020. 17:00 

21. ВЕЛИКА  ИЛОВА Велика Илова-поред Основне школе 21.07.2020. 11:00 

22. СМРТИЋИ- 
ГОРЊИ СМРТИЋИ 

Горњи Смртићи-Центар, 
поред Основне школе. Крсна слава села. 21.07.2020. 13:00 

23. ДОЊИ  ГАЉИПОВЦИ Доњи Гаљиповци -поред Цркве 26.07.2020. 10:30 

24. ВРШАНИ 
Вршани-Цента поред Основне школе. 
Крсна слава села 

26.07.2020. 12:00 

25. ПАЛАЧКОВЦИ Палачковци – центар 26.07.2020. 12:30 

26. НАСЕОБИНА ЛИШЊА 
Насеобина Лишња-поред Основне школе 
и Цркве 02.08.2020. 12:00 

27. ГОРЊА МРАВИЦА Горња Мравица-поред  Мјесног уреда 02.08.2020. 16:00 

28. ХРВАЋАНИ Хрваћани-Центар. Крсна слава 09.08.2020. 11:30 

29. ШАРИНЦИ Шаринци-Центар поред Омладинског дома 09.08.2020. 14:00 
30. ПРИСОЈЕ Присоје-Центар, поред Основне школе 16.08.2020. 15:00 
31. ЧОРЛЕ Чорле-Центар, поред Омладинског дома 30.08.2020. 13:00 
32. КРЕМНА Кремна-Лужани. Поред капеле. Крсна слава 21.09.2010. 10:00 
33. ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА Печенег Илова- поред Основне школе 04.10.2020. 13:00 

34. ПОПОВИЋИ 
Поповићи- Шпанићи поред цркве. Крсна 
слава села. 

12.10.2020. 11:00 

35. ГРАБИК ИЛОВА Грабик Илова, поред Цркве 14.10.2020. 11:00 

36. ОТПОЧИВАЉКА-
МРАЧАЈ 

Отпочиваљка, поред Цркве 14.10.2020. 13:00 

37. КОКОРИ 
Кокори - поред Основне школе. Крсна 
слава села. 19.10.2020. 14:00 

38. ПРЊАВОР Прњавор-код Градског гробља 04.12.2020. 12:00 
 

 Избор извршиоца услуга за пружање услуга 
за чланове породица погинулих и несталих бораца 
код организовања помена, парастоса и обиљежавању 
годишњица откривања спомен обиљежја погинулим 
борцима ВРС у мјесним заједницама, извршиће се у 
складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Планом 
организовања парастоса. 
 Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демоби- 
лисаних бораца ВРС, који похађају основну и средњу 
школу, извршиће се у складу са расположивим буџе- 
тским средствима и након проведене процедуре 
избора корисника. Кориснике ће изабрати Борачка 
организација општине Прњавор и Удружење ратних 
војних инвалида општине Прњавор, из реда нају- 
гроженијих, у складу са властитим критеријима. Спе- 
цификацију потребних уџбеника, за изабране кори- 
снике, Борачка организација општине Прњавор и 
Удружење ратних војних инвалида општине Прња- 
вор ће доставити Одјељењу за борачко-инвалидску 
заштиту, најкасније до 20.08.2020. године. Набавка 
уџбеника извршиће се провођење поступка јавне на- 
бавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.  

 Реализација Програма извршиће се у складу 
са расположивим средствима у буџету Општине за 
ове намјене путем Општинске управе општине Пр- 
њавор - Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.  
 Прерасподјела средстава како у оквиру 
позиције тако и између позиција Програма вршиће 
се у случајевима када се на одређеним позицијама 
искаже повећана потреба, на терет позиције на којој 
нису утрошена планирана средства, а чиме би се 
олакшала реализација програма и његово прилаго- 
ђавање стварним потребама.  
 

Завршни дио 
 У Буџету општине Прњавор за 2020. годину, 
планиране су активности наведених програмом од 
111.800,00 КМ, што је за 11% више од планираних 
активности програмом за 2019. годину од 100.300,00 
КМ. 
 Буџетом општине Прњавор за 2020. годину, 
поред активности наведених програмом, планирана 
су и средства путем гранта у области борачко-инва- 
лидске заштите у износу од: 

 

Рекапитулација Ребаланс 
2018. г. 

Ребаланс 
2019. 

Буџет 2020. 

Грант борачким организацијама и удружењима 197.198,00 189.400,00 204.000,00 
Реконструкција и одржавање споменика  6.000,00    7.000,00    7.000,00 
Набавка вијенаца, цвијећа, застава и др  3.728,00    3.800,00    2.800,00 
Набавка уџбеника и за остале организоване активности  6.000,00    6.500,00    6.500,00 
Организовање парастоса погинулим борцима ВРС 29.500,00   30.000,00   30.000,00 
Једнократне новчане помоћи појединцима 40.200,00   61.200,00   45.000,00 
Укупно 285.626,00 297.900,00 295.300,00 



38                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                            21.02.2020. 
 
 

И ове године планирају се стипендије за 
дјецу погинулих и несталих бораца и ратних војних 
инвалида од 1. до 6. категорије инвалидности, и дру- 
ге субвенције за борачке категорије. 

Изградњом споменика у мјесној заједници 
Отпочиваљка-Мрачај завршен пројекат активности 
изградње споменика погинулим борцима Одбрамбе- 
но-отаџбинског рата РС, и дошло до повећање броја 
обиљежавања годишњице изградње, помен и пара- 
стос погинулим борцима ВРС у мјесним заједница- 
ма. На подручју општине до сада је изграђено 38 
споменика и спомен-обиљежја посљедњег рата. У 
одјељењу се води евиденција о 165 изграђених спо- 
меника погинулим у ослободилачким ратовима, 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 38 и 119 спо- 
меника борцима НОР-а те је сачињена Листа спо- 
меника и спомен обиљежја од великог значаја за је- 
диницу локалне самоуправе, коју је потребно допу- 
нити.  

Усвајање и реализација Програма за рјеша- 
вање питања из области борачко-инвалидске заштите 
за 2020. годину, стварају се предуслови за убла- 
жавање тешког материјалног и социјалног стања бо- 
рачке популације и унапређење система борачко-
инвалидске заштите на подручју општине у сарадњи 
са Владом РС, надлежним министарством и бора- 
чким организацијама и удружењима. 

Овај програм ступа на снагу осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-44/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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), чл. 10, 12. и 17. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/02, 
66/03, 73/08 и 102/08), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18), Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2020. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 19/19), члана 161. и 
члана 201. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на сједници одржаној дана 21.02.2020. године  
 

доноси  
 

ПРОГРАМ 
развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2020. годину 
 

Члан 1. 
 Програмом развоја спорта на подручју 
општине Прњавор за 2020. годину (у даљем тексту: 
Програм) утврђују се манифестације које се фина- 
нсирају и суфинансирају из средстава предвиђених 
буџетом општине, те расподјела, корисници и начин 
додјеле средстава за подстицај и развој спорта за 
2020. годину.  
 

Члан 2. 
 Буџетом општине Прњавор за 2020. годину 
за подстицај и развој спорта планирано је 250.000,00 
КМ. 
 

Члан 3. 
 Одобравање средстава из члана 2. овог  Про- 
грама врши се на основу поднесених захтјева, а 
додјела у складу са кварталним нивоом извршења 
буџета. 
 

Члан 4. 
 Право на додјелу средстава имају спортски 
клубови и организације који испуњавају сљедеће 
услове: 
 1) да су регистровани код надлежног органа 
у складу са законом, 
 2) да имају сједиште и да дјелују на по- 
дручју општине Прњавор, односно да проводе акти- 
вности од интереса за општину, 
 3) да имају отворен жиро-рачун. 
 

Члан 5. 
 Расподјела средстава из члана 2. овог Про- 
грама вршиће се за: 
 1) финансирање редовних активности спо- 
ртских клубова 212.500,00 КМ, 
 2) финансирање спортских манифестација 
37.500,00 КМ. 
 

Члан 6. 
 (1) Расподјела средстава за финансирање ре- 
довних активности спортских клубова вршиће се 
како слиједи: 

Р. БР. КОРИСНИК - НАЗИВ КЛУБА 
Одобрени износ средстава за 

2020. годину (у %) 

1. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 42,35 

2. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА“ 2,58 
3. ФК „БУДУЋНОСТ“ ГАЉИПОВЦИ 1,90 
4. KK “МЛАДОСТ - БУЛЛДОГС“ ПРЊАВОР 11,51 
5. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР 1,90 
6. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 1,90 
7. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР 6,35 
8. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 3,76 
9. АК „САН“ ПРЊАВОР 1,41 

10. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР 4,94 
11. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ПРЊАВОР 3,29 
12. ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР 4,94 
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13. ТЕКВОН ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 4,94 
14. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ 1,41 
15. КИК-БОКС КЛУБ "ДЕСПОТ" ПРЊАВОР 1,65 
16. БОКС КЛУБ "РИНГ" ПРЊАВОР 1,41 
17. КИК-БОКС КЛУБ "ПРЊАВОР" ПРЊАВОР 1,41 
18. КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 2,35 

УКУПНО 100,00 
 

 (2) Средства за финансирање спортских манифестација намијењена су за сљедеће манифестације: 
1) Клубови – организатори спортске манифестацијер:  

 

 2) Средства и узносу од 5.000,00 КМ биће 
утрошена за манифестацију Избор спортисте општи- 
не Прњавор за 2019. годину у организацији Одје- 
љења за локални економски развој и друштвене 
дјелатности. 
 

Члан 7. 
 У случају да се обезбиједе додатна средства 
на ставци 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, иста ће се распоредити према процентима 
наведеним у табели из члана 6. став 1.  
 

Члан 8. 
 Финансирање школског спорта врши се у 
оквиру Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900 
– Средства за такмичење ученика у износу од 
10.000,00 KM.  
 

Члан 9. 
 Финансирање развоја спорта у руралним мје- 
сним заједницама врши се преко Одјељења за локани 
економски развој и друштвене дјелатности са буџе- 
тске позиције 415200 – Средства за суфинансирање и 
имплементацију пројеката предвиђених Стратегијом 
развоја општине Прњавор, у износу од 20.000,00 КМ. 
 

Члан 10. 
 (1) Корисници средстава обавезни су да Одје- 
љењу за локални економски развој и друштвене дје- 
латности доставе годишњи програм рада и фина- 
нсијски план за текућу годину, као и извјештај о раду 
и финансијски извјештај за претходну годину. 
 (2) Корисницима средстава из става (1) овог 
члана који до 20. марта текуће године не доставе 
финансијски извјештај за претходну годину биће 

обустављена исплата средстава по свим основама из 
буџета Општине за текућу годину. 
 (3) Извјештај из става (2) овог члана доста- 
вља се на прописаном обрасцу који је саставни дио 
овог програма. 
 

Члан 11. 
 (1) Корисници су дужни средства утрошити 
намјенски у складу са усвојеним програмима рада.  
 (2) Надзор над намјенским трошењем сре- 
дстава врше надлежни органи и одговорна лица у 
спортским клубовима и организацијама, а контролу 
надлежна одјељења Општинске управе општине 
Прњавор. 
 (3) Клубовима који се не буду такмичили на 
званичним првенствима Републике Српске и Босне и 
Херцеговине и клубовима који не доставе извјештај 
о укупном утрошку средстава за 2019. годину неће 
бити дозначена средства предвиђена овим Програ-
мом и то: 
 1) индивидуални спортови – сезона 2020, 
 2) колективни спортови – сезона 2020/2021.  
 

Члан 12. 
 За реализацију овог Програма задужују се  
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 13. 
           Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-46/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 

Р. бр. НАЗИВ КЛУБА МАНИФЕСТАЦИЈА износ у KM 
1. ШК „Пошк“ Поточани Светосавски шаховски турнир 2.000,00 

2. КК „Младост - Буллдогс“ 
Прњавор 

Међународни турнир у уличној кошарци - Фиба 
3x3  

5.000,00 

3. КК „Ипон“ Прњавор Васкршњи карате куп и куп нација „Прњавор“ 2.000,00 
4. АК „Прњавор“ Прњавор Међународна атлетска улична трка 4.000,00 
5. Џудо клуб „Соко-М“ Прњавор Џудо куп и љетна школа џудоа 3.000,00 

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

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

8. РК „Слога“ Прњавор 6. Међународни рукометни турнир МИКА 2020. 2.500,00 
9. КМФ „Љубић“ Прњавор Светосавски турнир у малом фудбалу 2020. 5.000,00 

10. ФК „Љубић“ Прњавор 
Међународни омладински турнир „Синиша 
Пеулић“ 2.000,00 

11. КМФ „Обилић“ Прњавор „Светосавски футсал турнир Прњавор 2020.“ 3.000,00 
12. AK „Сан“ Прњавор Јесењи хуманитарни крос „Прњавор 2020.“ 500,00 

УКУПНО 32.500,00 



40                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                            21.02.2020. 
 
 

Образац за финансијски извјештај 
 
 

_______________________________ 
_______________________________ 
/Назив и мјесто спортског клуба/ 
 
_______________________________ 
/Адреса/ 
Тел: ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансијски извјештај о пословању за 2019. годину 

 

/Назив и сједиште спортског клуба/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, __________ 2020. године 
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1. Законски основ за подношење извјештаја 
 

Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор број: 01-022-46/2020 („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 7/20) 

 
 
2. Основни подаци о  спортском клубу: 

 
а. Општи подаци (оснивање, сједиште итд.)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

б. Циљеви спортског клуба ( из Статута клуба) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

в.  Расположиви људски ресурси:  

- навести укупан број стално запослених уколико их има,_______________________________________ 

- број ангажвоаних стручних лица и тренера и степен образовања_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
г. Чланство клуба: 

1. према врсти (категорији) 

- редовни чланови___________________________________________________________________________            

- почасни чланови___________________________________________________________________________ 

              
Укупно:___________________________________________________________________________________ 

 
   
 

2. према активностима:  
- Број рекреативних чланова__________________________________________________________________ 

- Број такмичарских чланова__________________________________________________________________ 

- Број професионалних чланова (уколико им је то једино занимање)_________________________________ 

 Укупно: ____________________________________________________________________________________ 
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д. Материјални ресурси (навести све материјалне ресурсе по врстама (пословни простор,  
    земљиште, опрема и др.), са којима организација располаже 

  
Материјални ресурси: (возило, опрема и други реквизити, пословне просторије, сале, игралишта и сл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број чланова клуба који плаћају чланарину (навести мјесечни износ по категоријама): 

- претпионири (износ чланарине пута број чланова)___________________________________ 

- пионири (износ чланарине пута број чланова)_______________________________________ 

- кадети (износ чланарине пута број чланова)________________________________________ 

- јуниори (износ чланарине пута број чланова)_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Активности клуба 
Навести активности и резултете у извјештајном периоду: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.02.2020.           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 7                                          43 
 

 4. финансијски показатељи  
 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2018. 2019. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате       
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених       
Расходи по основу закупа просторија,  дворана, спортских 
терена и слично       
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја       

Расходи за књиговодствене и друге  стручне услуге       
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине       

Остали неквалификовани расходи       

Расходи финансирања и други финан. трошкови       

Издаци за куповину зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме       

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ       

ПРИХОДИ 2018. 2019. ИНДЕКС 

Приходи по основу чланарина      

Приходи по основу донација    

Приходи из буџета општине       
Остали приходи (поклони, грантови виших нивоа власти 
Републике Српске или БиХ и слично)    

УКУПНО ПРИХОДИ    
 

Проблеми у раду: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Мјере за превазилажење проблема: 
 
 
 
 
 

 
 

       

Датум:__________________ 
Број:____________________                               М.П.                                 _________________________ 
                                                                                                                          /потпис овлаштеног лица/ 
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 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гасник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Репбулике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 37. Ста- 
тута општине Прњавор, („Службени гласник општи- 
не 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 Прњавор на 30. 
сједници, одржној 21.02.2020. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за укупно праћење израде 

измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони 
утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута 

Клашнице – Дервента, територија општине 
Прњавор“ (измjeна и допуна IV) 

 
 (1) Скупштина општине Прњавор именује 
Савјет за укупно праћење израде измјене и допуне 
дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистра- 
лног пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, 
територија оптшине Прњавор“ (измјена и допуна IV), 
(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  
          електро-технике, 
     5) Синиша Новић, дипл. инжењер архитектуре. 

   (2) Замјенски члан за именоване чланове из 
тачке 1. је Сандра Лекић, дипломирани инжењер 
архитектуре. 
 (3) Савјет се именује ради укупног праћења 
израде измјене и допуне дијела Регулационог плана 
„У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица 
пута Клашнице-Дервента, територија оптшине Прња- 
вор“ (измјена и допуна IV), вођења стручне и јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса. 
 (4) Савјет прати израду измјене и допуне ди- 
јела Регулационог плана „У зони утицаја Магистра- 
лног пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, 
територија оптшине Прњавор“ (измјена и допуна IV) 
и заузима стручне ставове у погледу рационалности 
и квалитета предложених планских рјешења, уса- 
глашености 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 до- 
несе измјена и допуна дијела Регулационог плана „У 
зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица 
пута Клашнице-Дервента, територија оптшине Прња- 
вор“ (измјена и допуна IV). 
 (6) Чланови Савјета имају право на накнаду 
у складу са Одлуком о накнадама одборницима и 
члановима радних тијела Скупштине општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
13/14 и 31/16). 

Број: 01-111-1/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12 и 63/19), 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 30. сједници одржаној 21.02. 
2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 
вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. број 848/72 „Код црног 
блата“, њива 5. класе, у површини од 1166 м2 упи- 
сана у ПЛ број 30, к.о. Вучијак, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 
број: 455/3 „Вучијак“, њива у површини од 908 м2 и 
к.ч. број: 451/3 „Вучијак“, њива у површини од 258 
м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број: 360, к.о. Вучијак, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
налази ван зоне градског грађевинског земљишта, по 
почетној продајној цијени од 11.543,40 КМ, која је 
утврђена на основу процјене тржишне вриједности 
земљишта извршене од стране вјештака пољопри- 
вредне струке, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 
јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-2/20                                 Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
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управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 
и 12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 30. сједници одржаној 21.02. 
2020. 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. број 1378/28 „Јоховац“, њива 5. 
класе, у површини од 374 м2 уписана у ПЛ број 225, 
к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 
посједа, а која по старом премјеру одговара земљи- 
шту означеном као к.ч. број: 744/30 „Јоховац“, њива 
у површини од 374 м2 уписана у „А“ листу зк.ул. 
број: 4879, к.о. Прњавор, власништво општине Прња- 
вор са 1/1 дијела, која се налази у III зони градског 
грађевинског земљишта, по почетној продајној ције- 
ни од 9.615,54 КМ, која је утврђена на основу про- 
цјене тржишне вриједности земљишта извршене од 
стране вјештака пољопривредне струке у сљедећем 
саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у 
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: 01-111-3/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12 и 63/19), 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 30. сједници одржаној 21.02. 
2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење ја- 
вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. број 1607/1 „Надлуг“, 
пашњак 2. класе, у површини од 841 м2 уписана у 
ПЛ број 67, к.о. Бабановци, посјед општине Прњавор 
са 1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. број 1039/3 
„Надлуг“, пашњак у површини од 841 м2 уписане у 
„А“ листу зк.ул. број: 4879, к.о. Прњавор, власни- 
штво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази 
ван зоне градског грађевинског земљишта, по поче- 
тној продајној цијени од 883,05 КМ, која је утврђена 
на основу процјене тржишне вриједности земљишта 
извршене од стране вјештака пољопри- вредне 
струкеу сљедећем саставу: 

1)  Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у 
својини општине Прњавор, у складу са Правилником 
о поступку јавног конкурса за располагање непо- 
кретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-4/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку ја- 
вног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12 и 63/19), 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), Ску- 
пштина општине Прњавор на 30. сједници одржаној 
21.02.2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног  
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надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. број 740/48 „Ковачевац“, њива 5. 
класе, у површини од 749 м2 уписана у ПЛ број 57, 
к.о. Поточани, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 
посједа, а која по старом премјеру одговара земљи- 
шту означеном као к.ч. број 100/18 „Ковачевац“, 
њива у површини од 749 м2 уписане у „А“ листу зк. 
ул. број 109, к.о. Хуснићи, власништво општине Пр- 
њавор са 1/1 дијела, која се налази ван зоне градског 
грађевинског земљишта, по почетној продајној 
цијени од 7415,10 КМ, која је утврђена на основу 
процјене тржишне вриједности земљишта извршене 
од стране вјештака пољопривредне струкеу сље- 
дећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 
јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-5/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку ја- 
вног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 30. сједници одржаној 
21.02.2020. 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. број 519/7 „Њива“, њива 4. класе, у 
површини од 839 м2 уписана у ПЛ број 57, к.о. 
Поточани, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 
посједа, а која по старом премјеру одговара земљи- 
шту означеном као к.ч. број 128/20 „Њива“, њива у 
површини од 839 м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број 

362, к.о. Поточани, власништво општине Прњавор са 
1/1 дијела, која се налази ван зоне градског грађе- 
винског земљишта, по почетној продајној цијени од 
8306,10 КМ, која је утврђена на основу процјене 
тржишне вриједности земљишта извршене од стране 
вјештака пољопривредне струкеу сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 
јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-6/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 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 Пр- 
њавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општи- 
не Прњавор, на 30. сједници одржаној 21.02.2020. 
године, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка по 
поновном Јавном конкурсу за избор и именовање 

једног члана  Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Прњавор   

 

1) Именује се Комисија за спровођење посту- 
пка по поновном Јавном конкурсу за избор и имено- 
вање једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Пр- 
њавор“ Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 
избор) у сљедећем саставу: 

1. Бесима Мујанић, службеник, предсједник, 
2. Лидија Калењук Милијаш, службеник, члан, 
3. Бранка Анчић, службеник, члан, 
4. Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан, 
5. Новка Бијелонић Петровић, са листе стру- 

чњака, члан. 
2) Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по поновном Јавном 
конкурсу за избор и именовање једног члана Надзо- 
рног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата. 
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 Комисија за избор ће извјештај о проведеном 
поступку са утврђеном ранг-листом кандидата за 
избор доставити Комисији за избор и именовање 
Скупштине општине, на даље поступање. 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-7/20                                Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 
усвајања Одлуке о продаји непокретности (к.ч. бр. 
158/5 к.о. Кулаши) у својини општине Прњавор, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 30. сједници одржаној 
дана 21.02.2020. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Средства остварена продајом  непокретно- 
сти (к.ч. бр.158/5 к.о. Кулаши) у својини општине 
Прњавор, која буду уплаћена на рачун општине Пр- 
њавор, искористиће се за финансирање комуналних и 

других инфраструктурних пројеката на подручју Мје- 
сне заједнице Кулаши-Поповићи. 
 2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-32-1/20                           Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 утрошку новчаних сре- 
дстава која потичу од прихода од посебних намјена 
за шуме за 2019. годину, Скупштина општине Прња- 
вор, на 30. сједници одржанoj дана 21. фебруара 
2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о утрошку новчаних средстава 
која потичу од прихода од посебних намјена за шуме 

за 2019. годину 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу 
од прихода од посебних намјена за шуме за 2019. 
годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-37/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
након разматрања Извјештаја о коришћењу новча- 
них средстава за унапређење пољопривредне прои- 
зводње у 2019. години, Скупштина општине Прња- 
вор, на 30. сједници одржанoj дана 21. фебруара 
2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о коришћењу новчаних 

средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2019. години 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о коришћењу новчаних средстава за уна- 
пређење пољопривредне производње у 2019. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-39/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
након разматрања Извјештаја о коришћењу новча- 
них средстава прикупљених на основу прихода од 
посебних водних накнада у 2019. години, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 30. сједници одржанoj 
дана 21.02.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о коришћењу новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2019. години 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о коришћењу новчаних средстава прику- 
пљених на основу прихода од посебних водних 
накнада у 2019. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-41/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о реализацији Програма за 
рјешавање питања из области борачко-инвалидске 
заштите у општини Прњавор за 2019. годину, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 30. сједници одржанoj 
дана 21.02.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма за 
рјешавање питања из области борачко-инвалидске 

заштите  у општини Прњавор за 2019. годину 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о реализацији Програма за рјешавање питања из 
области борачко-инвалидске заштите у општини 
Прњавор за 2019. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-43/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о извршењу Програма развоја 
спорта на подручју општине Прњавор за 2019. го- 
дину, Скупштина општине Прњавор, на 30. сједници 
одржанoj дана 21.02.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма развоја 

спорта на подручју општине Прњавор за 2019. 
годину 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о извршењу Програма развоја спорта на подру- 
чју општине Прњавор за 2019. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-45/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 Уговора о пру- 
жању комуналних водних услуга за период од 01.01. 
2019. до 31.12.2019. године, Скупштина општине 
Прњавор, на 30. сједници одржанoj дана 21.02. 2020. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о 

пружању комуналних водних услуга за период од 
01.01.2019. до 31.12.2019. године 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији Уговора о пружању кому- 
налних водних услуга за период од 01.01.2019. до 
31.12.2019. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-47/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
након разматрања Извјештаја о раду Скупштине 
општине Прњавор, сталних радних тијела Ску- 
пштине и Стручне службе Скупштине општине, за 
2019. годину, Скупштина општине Прњавор, на 30. 
сједници одржанoj дана 21.02.2020. године, донијела 
је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине 

Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и 
Стручне службе Скупштине општине, за 2019. 

годину 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, 
сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе 
Скупштине општине, за 2019. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-48/20                              Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
након разматрања Информацијe о реализацији одлу- 
ка Скупштине општине Прњавор, за период од 1.7. 
до 31.12.2019. године, Скупштина општине Прња- 
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вор, на 30. сједници одржанoj дана 21.02.2020. годи- 
не, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информацијe о реализацији одлука 

Скупштине општине Прњавор, за период од 1.7. до 
31.12.2019. године 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја Инфо- 
рмацију о реализацији одлука Скупштине општине 
Прњавор, за период од 1.7. до 31.12.2019. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-49/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информацијe о вршењу инспекцијског 
надзора на подручју општине Прњавор за период 
01.01.2019.-31.12.2019. године, Скупштина општине 
Прњавор, на 30. сједници одржанoj дана 21.02.2020. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информацијe о вршењу инспекцијског 
надзора на подручју општине Прњавор за период 

01.01.2019.-31.12.2019. године 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о вршењу инспекцијског надзора на 
подручју општине Прњавор за период 01.01.2019.-
31.12.2019. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-50/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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 Иницијативе Начелника општине за осни- 
вање Мјесне заједнице Јасик и Лужани, Скупштина 
општине Прњавор, на 30. сједници одржанoj дана 
21.02.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја Ини- 
цијативу Начелника општине за оснивање Мјесне 
заједницe Јасик и Лужани за насељена мјеста Лужа- 
ни и Јасик, са сједиштем у Лужанима. 

 2. Скупштина општине Прњавор задужује 
Начелника општине и Одјељење за општу управу 
општине Прњавор да припреме и предложе Ску- 
пштини Одлуку о оснивању Мјесне заједнице Јасик 
и Лужани. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-51/20                               Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       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), а у 
вези са чланом 6. став 3. Одлуке о мјесним заје- 
дницама на подручју општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 12/19 и 20/19), на- 
кон разматрања Иницијативе Начелника општине за 
оснивање Мјесне заједнице Јасик и Лужани, на 30. 
сједници одржанoj дана 21.02.2020. године, донијела 
је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 1. Скупштина општине Прњавор Иниција- 
тиву Начелника општине за оснивање Мјесне заје- 
днице Јасик и Лужани упућује збору грађана Мјесне 
заједнице Кремна ради расправљања о истој.   
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-51-1/20                           Предсједник 
Датум: 21. фебруар 2020. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. и члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 67. и 
члана 88. став (1) Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 
12/18) и тачке 18. Упутства о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 99/17), начелник општине 
доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. У радну групу за успостављање система 
финансијског управљања и контроле именују се: 

1) Жељана Јелић – предсједник, 
2) Лидија Калењук  Милијаш – члан, 
3) Ана Војводић – члан, 
4) Душан Слијепчевић – члан, 
5) Дијана Милијаш – Трипуновић – члан, 
6) Лејла Мухић – члан, 
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7) Паулина Јерврић – члан, 
8) Амел Кебић – члан, 
9) Дариа Прибић – члан, 
10) Драгица Југовић – члан, 
11) Петар Игњатић – члан, 
12) Горана Милијаш – члан, 
13) Милоранка Лазаревић, члан, 
14) Синиша Моравски, члан. 
2. Задатак радне групе је спровођење акти- 

вности на успостављању и спровођењу система фи- 
нансијског управљања и контроле, у складу са Зако- 
ном о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 91/16) и подзако- 
нским актима. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-284/19                        Начелник 
Дана: 31. децембар 2019. године   Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. и члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 67. и 
члана 88. став (1) Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 
12/18) и тачке 18. Упутства о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 99/17), начелник општине до- 
носи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. Именује се Милоранка Лазаревић, шеф 
одсјека за послове писарнице, мјесне канцеларије и 
мјесне заједнице у Одјељењу за општу управу, за 
координатора за ризике у радној групи за успоста- 
вљање система финансијског управљања и контроле. 
 2. Задатак именоване је успостављање реги- 
стра ризика и стратегије управљања ризицима у окви- 
ру радне групе за успостављање система финанси- 
јског управљања и контроле, именоване рјешењем 
начелника општине број 01/1-014-284/19 од 31.12. 
2019. године. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-285/19                            Начелник 
Дана: 31. децембар 2019. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 58. Закона о со- 
цијалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 37/12, 90/16 и 94/19), чланова 15. и 16. 
Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце 
и омладине са сметњама у развоју („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 117/12 и 16/18) и чла- 
нова 37. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број: 15/17 и 
12/18), начелник општине доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју 

 
I 

 Именује се Првостепена стручна комисија за 
процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 1) Слађана Коларов, специјалиста педијатри- 
је, предсједник, 
 2) Сања Дуртка, дипломирани психолог, 
члан, 
 3) Дубравка Малић, дипломирани дефекто- 
лог, члан, 
 4) Нада Радовановић, дипломирани педагог, 
члан и  
 5) Бојана Кусић, магистар социјални радник, 
координатор. 
 

II 
 Задатак Комисије је да доноси налаз и ми- 
шљење о процјени потреба и усмјеравању лица са 
сметњама у развоју. 
 

III 
 Радом Комисије руководи предсједник, у 
складу са пословником о раду, а административне, 
стручне и послове координације између чланова 
Комисије и лица у поступку процјене потреба и 
усмјеравања, обавља координатор.  
 

IV 
 Комисија се састаје најмање једном мјесе- 
чно, а по потреби и чешће, те даје налаз и мишљење 
само уколико ради у пуном саставу. 

 
V 

 Комисија је у обавези да у периоду од 15 да- 
на након комисијског прегледа достави координато- 
ру комисије потписан налаз и мишљење за кори- 
сника. 
 

VI 
 Чланови Комисије имају право на накнаду 
трошкова рада у износу од 0,8 % од просјечне плате 
након опорезивања остварене у Републици у претхо- 
дној години, за члана комисије, по кориснику, а коју 
исплаћује Центар за социјални рад Прњавор. 
 

VII 
 Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи рјешење број 01/1-014-141/18 од 22.05.2018. 
године и број 01/1-014-224/19 од 20.09.2019. године. 
 

VIII 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доноше-  
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ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-19-1/20                           Начелник 
Дана: 10. фебруар 2020. године    Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 25. став 2. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 37/12, 90/16 и 94/19), члана 8. Прави- 
лника о утврђивању способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и утврђи- 
вању функционалног стања корисника („Службени 
гласник Републике Српске“ број 116/12, 111/13 и 
9/17) и чланова 37. и 88. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 15/17 и 
12/18), начелник општине доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије 

 

I 
 Именује се Првостепена стручна комисија за 
утврђивање способности лица у поступку остварива- 
ња права из социјалне заштите и утврђивању фу- 
нкционалног стања корисника (у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 
 1) Прим. др Љиљана Милосављевић, предсје- 
дник Комисије, 
 2) Дубравка Малић, дипломирани дефекто- 
лог, члан, 
 3) Сњежана Зоран, дипломирани психолог, 
члан. 
 

II 
 Комисија може, осим сталних чланова наве- 
дених у претходном члану, по потреби имати и два 
повремена члана и то: 
 - специјалисту одговарајуће гране медицине, 
у зависности од врсте сметње и 
 - дипломираног социјалног радника. 
 

III 
 Повремени чланови комисије именују се са  
листе стручњака која се утврђује посебним рјеше-  
 

њем.  
 

IV 
 Предсједник комисије ће, у зависности од 
случаја који се разматра, одредити стручњака са 
листе који ће у предметном случају учествовати у 
раду комисије, као повремени члан. 
 

V 
 Задатак комисије је да доноси налаз и ми- 
шљење о способности и функционалном стању лица. 

 
VI 

 Радом комисије руководи предсједник, а 
административне послове обавља координатор кога 
именује Центар за социјални рад из реда запослених. 

 
VII 

 Комисија се састаје најмање једном мјесе- 
чно, а по потреби и чешће, те даје налаз и мишљење 
само уколико ради у пуном саставу. 
 

VIII 
 Комисија је у обавези да у периоду од 15 
дана након комисијског прегледа достави координа- 
тору комисије потписан налаз и мишљење за кори- 
сника. 
 

IX 
 Чланови Комисије имају право на накнаду 
трошкова рада у износу од 0,8 % од просјечне плате 
након опорезивања остварене у Републици у претхо- 
дној години, за члана комисије, по кориснику, а коју 
исплаћује Центар за социјални рад Прњавор. 
 

X 
 Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи рјешење број 01/1-014-208/17 од 21.06.2017. го- 
дине и број 01/1-014-279-1/18 од 24.10.2018. године. 
 

XI 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-19-2/20                           Начелник 
Дана: 10. фебруар 2020. године    Дарко Томаш, с.р. 
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