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На основу члана 39. став (2), тачка 2) и 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. 
став (2), тачка 2) и 13) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), чл. 161. и 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор, на 31. сједници одржаној дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

o субвенцији комуналне таксе за истицање 
пословног имена 

 
Члан 1.  

Овом одлуком регулише се поступак утврђи- 
вања права на субвенцију комуналне таксе за исти- 
цање пословног имена за 2020. годину, пословним 
субјектима који су обвезници исте према претежној 
дјелатности, по Одлуци о комуналим таксама („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 20/12, 13/14, 
17/14, 9/16 и 5/18). 

 
Члан 2. 

 (1) Под појмом пословни субјекти подразу- 
мјевају се привредна друштва и самостални преду- 
зетници. 
 (2) Разврставање дјелатности корисника су- 
бвенције вршиће се према Уредби о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени гласник 
Pепублике Cрпске“, бpој 8/14) и Уредби о предузе- 
тничким дјелатностима („Службени гласник Pепу- 
блике Cрпске“, број 25/15 и 116/18). 

 
Члан 3. 

За додјелу субвенција комуналне таксе за 
истицање пословног имена по основу ове одлуке 
Начелник општине ће расписати јавни позив, који ће 

се објавити на интернет страници општине Прњавор 
и исти ће трајати до 31.8.2020. године.  

 

 Члан 4.  
Право на субвенцију могу остварити обве- 

зници комуналне таксе за истицање пословног имена 
из члана 1. ове одлуке којима је забрањен или огра- 
ничен рад актима Републичког штаба за ванредне 
ситуације и Општинског штаба за ванредне ситу- 
ације, а који немају неизмирених обавеза према 
општини Прњавор са датумом доспјећа 31.12.2019. 
године (обавезе из 2019. године и ранијег периода). 

 

 Члан 5. 
Пословни субјекти по расписаном јавном 

позиву право на субвенцију могу остварити по- 
дношењем захтјева Одјељењу за локални економски 
развој и друштвене дјелатности. 

 1) За привредна друштва уз захтјев је нео- 
пходно приложити: 

- обавјештење о разврставању пословног су- 
бјекта по дјелатности које издаје АПИФ, 

- копију електронски поднесене пореске при- 
јаве за комуналну таксу за 2020. год. 
 2) За самосталне предузетнике, за које ће се 
претежна дјелатност утврдити увидом у службену 
евиденцију, уз захтјев је неопходно приложити: 

 - копију електронски поднесене пореске 
пријаве за комуналну таксу за 2020. год. 

 

Члан 6. 
Износ субвенције одређеном пословном су- 

бјекту не може бити већи од његове укупне обавезе 
по основу комуналне таксе за истицање пословног 
имена за 2020. годину. 

 

Члан 7. 
 (1) Пословни субјекти којима је рад забра- 
њен имају право на субвенцију 100% припадајућег 
дијела комуналне таксе за истицање пословног име- 
на, за вријеме трајања забране рада. 
 (2) Пословни субјекти којима је рад огра- 
ничен имају право на субвенцију 50% припадајућег 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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дијела комуналне таксе за истицање пословног име- 
на, за вријеме трајања ограничења рада. 

 
Члан 8. 

 (1) Пословном субјекту којем је рад забра- 
њен најмање 30 дана, минимални износ субвенције је 
200 КМ, уколико укупна годишња обавеза истог по 
основу комуналне таксе за истицање пословног име- 
на није мања од тог износа.  
 (2) Уколико је износ обавезе мањи од 200 
КМ, износ субвенције ће бити у износу укупне го- 
дишње обавезе. 

           
 Члан 9. 

 (1) Пословном субјекту којем је рад огра- 
ничен најмање 45 дана (или овај број одговара збиру 
броја дана ограниченог и забрањеног рада), мини- 
мални износ субвенције је 100 КМ, уколико укупна 
годишња обавеза истог по основу комуналне таксе за 
истицање пословног имена није мања од тог износа.  
 (2) Уколико је износ обавезе мањи од 100 
КМ, износ субвенције ће бити у износу укупне годи- 
шње обавезе. 
 

        Члан 10. 
 Уколико су испуњени услови за додјелу 
субвенције, Начелник општине на приједлог Одје- 
љењa за локални економски развој и друштвене 
дјелатности доноси рјешење о признавању права на 
субвенцију, како је раније дефинисано у одлуци. 
 

Члан 11. 
 Одјељење за финансије проводи рјешење о 
признавању права на субвенцију. 
 

Члан 12. 
 Пријавни образац за додјелу субвенције биће 
прописан јавним позивом за додјелу субвенција. 

                                                                 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-66/20                                Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став (2), тачке 2) и 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. 
став (2), тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), и чл. 161. и 201. Пословника о раду Скупшти- 
не општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор, на 31. сједници одржаној дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 
2020. годину 

Члан 1.  
Овом одлуком регулише се поступак утвр- 

ђивања права на ослобађање плаћања обавезе или 
дијела обавезе комуналне накнаде за 2020. годину 
пословним субјектима на подручју општине Прња- 
вор којима је утврђена обавеза у складу са Одлуком 
о комуналној накнади („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 8/07 и 32/12). 

 
Члан 2. 

Под појмом пословни субјекти подразу- 
мјевају се привредна друштва и самостални преду- 
зетници. 

 
Члан 3.  

Право на ослобађање могу остварити обве- 
зници комуналне накнаде из члана 1. ове одлуке 
којима је забрањен или ограничен рад актима Репу- 
бличког штаба за ванредне ситуације и Општинског 
штаба за ванредне ситуације, а који на дан 31.08. 
2020. године немају обавезе према општини Прња- 
вор са датумом доспјећа 31.12.2019. године (обавезе 
из 2019. године и ранијег периода). 

 
Члан 4. 

Износ oслобађања одређеном пословном 
субјекту не може бити већи од његове укупне 
обавезе по основу комуналне накнаде за 2020. 
годину. 

 
Члан 5. 

 (1) Пословни субјекти којима је рад забра- 
њен имају право на ослобађање 100% припадајућег 
дијела комуналне накнаде, за вријеме трајања 
забране рада. 
 (2) Пословни субјекти којима је рад огра- 
ничен имају право на ослобађање 50% припадајућег 
дијела комуналне накнаде, за вријеме трајања огра- 
ничења рада. 

 

Члан 6. 
 (1) Пословном субјекту којем је рад забра- 
њен најмање 30 дана, минимални износ ослобађања 
је 100 КМ, уколико укупна годишња обавеза истог 
по основу комуналне накнаде није мања од тог 
износа.  
 (2) Уколико је износ годишње обавезе мањи 
од 100 КМ, износ ослобађања ће бити у износу 
укупне годишње обавезе. 

 

Члан 7. 
 1) Пословном субјекту којем је рад огра- 
ничен најмање 45 дана (или овај број одговара збиру 
броја дана ограниченог и забрањеног рада), мини- 
мални износ ослобађања је 50 КМ, уколико укупна 
годишња обавеза истог по основу комуналне накна- 
де није мања од тог износа.  
 (2) Уколико је износ годишње обавезе мањи 
од 50 КМ, износ ослобађања ће бити у износу 
укупне годишње обавезе. 

 

Члан 8. 
За пословне субјекте који испуњавају услове  
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за ослобађање, Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције по службеној дужности 
доноси Рјешење о ослобађању плаћања обавезе или 
дијела обавезе комуналне накнаде за 2020. годину. 

 
Члан 9. 

Одјељење за финансије проводи Рјешење о 
ослобађању плаћања обавезе или дијела обавезе 
комуналне накнаде за 2020. годину. 

 
Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-67/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став (2), тачкe 2) и 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. 
став (2), тачкe 2) и 13) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18) и чл. 161. и 201. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 31. сједници одржаној 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је  

                                                               
О Д Л У К У 

o ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне 
површине за 2020. годину 

 

Члан 1.  
Овом одлуком регулише се поступак утврђи- 

вања права на ослобађање плаћања обавезе или 
дијела обавезе по основу закупа за заузимање јавне 
површине за баште и киоске за 2020. годину, посло- 
вним субјектима на подручју општине Прњавор 
којима је утврђена обавеза у складу са Одлуком о 
комуналним таксама („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 20/12, 13/14, 17/14, 9/16 и 5/18). 

 
Члан 2. 

 (1) Под појмом пословни субјекти подра- 
зумјевају се привредна друштва и самостални пре- 
дузетници. 
 (2) Под појмом закупа јавне површине подра- 
зумјева се закуп јавне површине за башту испред 
угоститељског објекта (љетна и зимска башта) и за- 
куп јавне површине за киоск. 

 
Члан 3.  

Право на ослобађање плаћања обавезе или 
дијела обавезе по основу закупа за заузимање јавне 
површине могу остварити обвезници из члана 1. ове 
одлуке којима је забрањен или ограничен рад актима 
Републичког штаба за ванредне ситуације и Општи- 
нског штаба за ванредне ситуације, а који на дан 
31.08.2020. године немају обавезе према општини 
Прњавор са датумом доспјећа 31.12.2019. године 

(обавезе из 2019. године и ранијег периода) и имају 
правоснажна Рјешења о закупу јавне површине за 
2020. годину. 

 
Члан 4. 

 (1) Пословни субјекти којима је рад забра- 
њен имају право на ослобађање 100% припадајућег 
дијела обавезе по основу закупа јавне површине, за 
вријеме трајања забране рада. 
 (2) Пословни субјекти којима је рад огра- 
ничен имају право на ослобађање 50% припадајућег 
дијела обавезе по основу закупа јавне површине, за 
вријеме трајања ограничења рада. 

 
Члан 5. 

За пословне субјекте који испуњавају услове 
за ослобађање у складу са овом одлуком, Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције по 
службеној дужности доноси Рјешење о ослобађању 
плаћања обавезе или дијела обавезе по основу за- 
купа за заузимање јавне површине за 2020. годину. 

 
Члан 6. 

Износ oслобађања одређеном пословном су- 
бјекту не може бити већи од његове обавезе по 
основу закупа јавне површине за 2020. годину. 

 
Члан 7. 

Пословном субјекту којем је рад забрањен 
најмање 30 дана, минимални износ ослобађања је 
200 КМ. 

 
Члан 8. 

 Пословном субјекту којем је рад ограничен 
најмање 45 дана (или овај број одговара збиру броја 
дана ограниченог и забрањеног рада), минимални 
износ ослобађања је 100 КМ. 
 

Члан 9. 
Одјељење за финансије проводи Рјешење о 

ослобађању плаћања обавезе или дијела обавезе по 
основу закупа за заузимање јавне површине за 2020. 
годину. 

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-68/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 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), чл. 11.  и 12. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 37. став (2) тачка 2. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 
и 12/18) и чл. 161. и 201. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
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општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 31. сједници одржаној 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе Центар за културу 
Прњавор - Пословна јединица број 2 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор као оснивач 
Јавне установе Центар за културу Прњавор, овом 
одлуком оснива пословну јединицу, као органи- 
зациони дио Јавне установе Центар за културу 
Прњавор (у даљем тексту: Пословна јединица). 

 
Члан 2. 

(1) Пуни назив пословне јединице гласи:  
 1) Јавна установа Центар за културу Пр- 
њавор - Пословна јединица број 2. 
 2) Скраћенa ознака фирме пословне јединице 
гласи: ЈУ Центар за културу Прњавор - ПЈ број 2. 
 (2) Сједиште пословне јединице: ул. Карађо- 
рђева број: 2, Прњавор. 
 (3) Дјелатност пословне јединице: 
 1) 56.30 Дјелатности припреме и послужи- 
вања пића. 

 
Члан 3. 

Лице овлаштено за заступање пословне једи- 
нице из члана 1. ове одлуке је Дуња Пиљагић,  без 
ограничења овлашћења. 

 
Члан 4. 

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

 

Број: 01-022-72/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 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), чл. 11. и 12. За- 
кона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 37. став (2) тачка 2. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 
и 12/18) и чл. 161. и 201. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 31. сједници одржаној 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе Центар за културу 
Прњавор-Пословна јединица „Наша продавница“ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор, као оснивач  

Јавне установе Центар за културу Прњавор, овом 
одлуком оснива пословну јединицу, као организа- 

циони дио Јавне установе Центар за културу Пр- 
њавор (у даљем тексту: Пословна јединица). 

 

Члан 2. 
(1) Пуни назив пословне јединице гласи:  

 1) Јавна установа Центар за културу Прња- 
вор - Пословна јединица „Наша продавница“. 
 2) Скраћена ознака фирме пословне једи- 
нице гласи: ЈУ Центар за културу Прњавор - ПЈ „На- 
ша продавница“. 
 (2) Сједиште пословне јединице: Трг ср- 
пских бораца бб, Прњавор. 
 (3) Дјелатности пословне јединице: 
 1) 47.11 Трговина на мало у специјали- 
зованим продавницама претежно прехрамбеним про- 
изводима, пићима и дуванским производима, 

2) 47.19 Остала трговина на мало у неспе- 
цијализованим продавницама, 

3) 47.21 Тговина на мало воћем и поврћем у 
специјализованим продавницама, 

4) 47.22 Трговина на мало месом и произво- 
дима од меса у специјализованим продавницама, 

5) 47.23 Трговина на мало рибом, љускари- 
ма и мекушцима у специјализованим продавницама, 

6) 47.24 Трговина на мало хљебом, кола- 
чима, производима од брашна и производима од 
шећера у специјализованим продавницама, 

7) 47.25 Трговина на мало пићима у специ- 
јализованим продавницама, 

8) 47.26 Tрговина на мало производима од 
дувана у специјализованим продавницама, 

9) 47.29 Остала трговина на мало прехра- 
мбеним производима у специјализованим продавни- 
цама, 

10) 47.51 Трговина на мало текстилом у спе- 
цијализованим продавницама, 

11) 47.52 Трговина на мало робом од метала, 
бојама и стаклом у специјализованим продавницама, 

12) 47.53 Трговина на мало теписима и 
простирачима за под зидним и подним облогама у 
специјализованим продавницама, 

13) 47.59 Трговина на мало намјештајем, 
опремом за расвјету и осталим производима за 
домаћинство у специјализованим продавницама, 

14) 47.61 Трговина на мало књигама у спе- 
цијализованим продавницама, 

15) 47.62 Трговина на мало новинама, па- 
пиром и писаћим прибором у специјализованим про- 
давницама, 

16) 47.71 Трговина на мало одјећом у 
специјализованим продавницама, 

17) 47.72 Трговина на мало обућом и робом 
од коже у специјализованим продавницама, 

18) 47.75 Трговина на мало козметичким и 
тоалетним препаратима у специјализованим прода- 
вницама, 

19) 47.76 Трговина на мало цвијећем, са- 
дницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и 
храном за кућне љубимце у специјализованим 
продавницама, 

20) 47.77 Трговина на мало сатовима и на- 
китом у специјализованим продавницама, 

21) 47.78 Остала трговина на мало новом ро- 
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бом у специјализованим продавницама. 
 

Члан 3. 
Лице овлаштено за заступање пословне је- 

динице из члана 1. ове одлуке је Дуња Пиљагић, без 
ограничења овлашћења. 

 
Члан 4. 

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

 
Број: 01-022-71/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 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 37. став (2) тачка 17. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), чл. 161. став (2), 162. 
и 201. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор, на 31. сједници одржаној дана 12. јуна 2020. 
године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о употреби симбола општине Прњавор 
 

Члан 1. 
 Одлуком о употреби симбола општине Прња- 
вор (у даљем тексту: Одлука), утврђују се услови 
коришћења и начин заштите симбола општине 
Прњавор (у даљем тесту: Општина). 
 

Члан 2. 
 Поједини изрази употријебљени у овој одлу- 
ци, имају следеће занчење: 

1) „употреба или истицање“ симбола општи- 
не Прњавор – изношење или представљање у јавноси 
грба или заставе Општине; 

2) „хералдика“- наука о грбовима; 
3) „сфрагистика“- наука о печатима; 
4) „емајл (тинктура)“- појам у хералдици ко- 

јим се означава основна хералдичка боја. 
 

Члан 3. 
 (1) Симболи општине Прњавор су: грб и за- 
става, и представљају културно и природно насљеђе 
Општине. 
 (2) Грб Општине представљен је у облику 
штита који је састављен од три дијела, са садржајем 
поближе описаним у Статуту општине Прњавор, а 
може се користити као Велики грб, Средњи грб и Ма- 
ли грб.  
 (3) Облик, изглед и величина заставе Општи- 
не је описана у Статуту општине Прњавор. 
 

Члан 4. 
 Грб и застава општине Прњавор могу се упо- 
требљавати само у облику, са садржајем и на начин 

предвиђен Статутом општине Прњавор и овом одлу- 
ком, водећи рачуна да се не нарушава углед и досто- 
јанство Општине. 
 

Члан 5. 
 (1) За употребу симбола Општине потребно 
је одобрење надлежног одргана. 

(2) Ниједан субјект не може користити си- 
мболе Општине, уколико му то није одобрено, на 
начин прописан овом одлуком. 
 

Члан 6. 
(1) Правна и физичка лица којa организују 

разне манифестације под покровитељством или у 
част Општине,  а желе да користе симболе Општине, 
дужни су да поднесу писмени захтјев за одобрење 
коришћења симбола Општине. 

(2) Писмени захтјев из претходног става 
овог члана подноси се путем Шалтер сале Општи- 
нске управе, уз обавезно навођење разлога и времена 
за коришћење симбола Општине. 

(3) О захтјеву за употребу симбола Општине 
одлучује организациона јединица општинске управе 
- Одјељење за општу управу, сходо надлежности и 
дјелатностима које прате у оквиру свога дјелокруга 
рада. 

(4) Рјешењем којим се одобрава употреба си- 
мбола Општине утврђује се, између осталог: намје- 
на, услов коришћења, период на који се даје одо- 
брење, као и друга ограничења која одговарају упо- 
треби симбола  Општине у конкретном случају. 

(5) О одобрењима за употребу симбола 
Oпштине, Одјељење за општу управру води посебну 
евиденцију. 
 

Члан 7. 
 (1) Против акта донесеног по захтјеву за ко- 
ришћење симбола Oпштине, може се уложити жа- 
лба. 
 (2) Жалба се подноси начелнику општине, у 
року од 15 дана од дана достављања акта. 

 
Члан 8. 

 Надзор над примјеном одобреног кори- 
шћења симбола Општине врше надлежни инспе- 
кцијски и контролни органи Општине, који могу 
укинути акт којим је одобрено коришћење симбола 
Општине, уклико се утврди да се симболи употре- 
бљавају супротно намјени и условима из одобрења. 
 

Члан 9. 
 Одредбе ове одлуке се не односе на су- 
бјекте, чији је оснивач Општина Прњавор. 
  

Члан 10. 
 Симболи општине Прњавор не могу се упо- 
требљавати као робни или услужни жиг, узорак или 
модел, нити као било који други знак за обиље- 
жавање роба или услуга. 
 

Члан 11. 
 Симболи општине Прњавор не смогу се 
употребљавати ако су оштећени или су својим изгле- 
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дом неподобни за употребу. 
 

Члан 12. 
 Симболи општине Прњавор могу се изузетно 
употребљавати као саставни дио других амблема и 
грбова, односно знакова и то само у изворном 
облику на начин којим се осигурава достојанство и 
углед Општине. 
 

Члан 13. 
 Употреба симбола општине Прњавор у умје- 
тничком стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе 
је слободна, под условом да се не противи добром 
укусу, друштвеним и моралним нормама, пракси и 
традицији, као и овој oдлуци, те да не вријеђа  досто- 
јанство и углед Општине. 
 

Члан 14. 
 (1) Велики грб општине Прњавор ознака је и 
симбол Општине.  

(2) Велики грб општине Прњавор истиче се 
на згради сједишта Општинске управе и свим оста- 
лим зградама општинске админстрације, као и у 
просторијама у којима се одржавају сједнице Ску- 
пштине општине, у Кабинету начелника и у другим 
службеним просторијама према одлуци начелника 
општине. 

(3) Велики грб општине Прњавор истиче се 
посебно у свечаним приликама када се обиљежавају 
значајни датуми и традиције, односно када се репре- 
зентује Општина и штампа се на повељама, похва- 
лама и другим јавним признањима које додјељује 
Општина. 

(4) Велики грб општине Прњавор, користи 
се приликом међународних, републичких и општи- 
нских сусрета, такмичења и других скупова и мани- 
фестација (политичких, научних, културно-умјетни- 
чких, спортских и других) на којима Општина уче- 
ствује или је репрезентована. 
 (5) Велики грб општине Прњавор може се 
истицати: 

1) на граници територији Општине; 
2) на кружним раскрсницама и парковима; 
3) на узлазу у градско подручје. 

 
Члан 15. 

 Средњи грб општине Прњавор је и службени 
грб Општинске упаве и користи се: 

1) у редовним активностима свих органа 
Општине, 
2) на предметима који се дају у репре- 

зентативне сврхе. 
3) на меморандуму, коверти званичној 

позивници, четитки, визиткарти које користе функци- 
онери и начелници одјељења Општинске управе 
општине Прњавор. 
  

Члан 16. 
 Мали грб општине Прњавор је ознака и 
симбол Општине, а користе га сви органи Општи- 
нске управе за обиљежавање службених просторија и 
у службеној употреби: 

1) у саставу образаца јавних исправа, када је 
то прописано законом, одлукама и другим пропи- 
сима; 

2) у сасатаву ознака на униформама слу- 
жбених лица Општине, када је то прописано зако- 
ном, одлукама и другим прописима; 

3) на званичним позивницама, честиткама и 
слично, које користе начелници одјељења и службе 
Општинске управе; 

4) на огласним таблама и таблама са нази- 
вима улица и путева на подручју општине Прњавор; 

5) на „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“; 

6) на званичном сајту Општине Прњавор и 
7) у другим случајевима и на начин који се 

утврди одлукама Скупштине општине Прњавор.  
 

Члан 17. 
(1) Грб се може користити само у складу са 

хералдичком и сфрагистичком праксом. 
(2) Грб се у печату и штамбиљу може кори- 

стити само у складу са законским и подзаконским 
прописима. 
 

Члан 18. 
(1) Грб се по правилу приказује и израђује 

на металима, емајлима (тинктурама) и другим поде- 
сним материјалима у одговарајућој колористичкој 
изради.  

(2) Грб се може израдити и у црно - бијелој 
техници и стандардним хералдичким методама. 
 

Члан 19. 
Грб општине Прњавор, се може истицати на 

јавним мјестима, на отвореном и затвореном про- 
стору, за вријеме трајања менифестације од значаја 
за Општину. 

 
Члан 20. 

Сва правна и физичка лица на територији 
општине Прњавор, имају право да истичу заставу 
Општине у складу са одредбама Статута општине 
Прњавор и овом одлуком. 

 
Члан 21. 

 (1) Застава општине Прњавор, обавезно се 
истиче: 
 1) на зградама сједишта Општинске управе 
општине Прњавор; 

2) у службеним просторијама Кабинета На- 
челника, предсједника Скупштине општине, у сали 
за одржавање сједница Скупштине општине Прња- 
вор, те просторији за одржавање прес конференција. 

3) приликом прослава, свечаности и других 
политичких, културних, спортских и службених 
манифестација које су од заначаја за Општину. 

4) приликом међународних сусрета и такми- 
чења и других скупова на којима Општина учествује 
или је репрезентована, у складу са правилима и 
праксом за одржавање тих скупова. 

(2) Застава се може истицати: 
 1) на зградама и сједиштима правних лица чи-  
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ји је оснивач Општина; 
2) на службеним возилима Општине, само у 

случајевима када возио користи начелник општине 
или предсједник скупштине у званичној функцији; 

3) и у другим случајевима, ако њено исти- 
цање није у супротности са законом и овом Одлуком. 

 
Члан 22. 

 Симболи Општине не смију се оштећивати, 
неовлашћено, непримјерено и недолично употре- 
бљвати, нити користити на начин да вријеђа морал и 
достојанство грађана Општине и њених изабраних 
представника. 
  

Члан 23. 
 Надзор над примјеном ове одлуке врше овла- 
шћени органи Општинске управе општине Прњавор. 
 

Члан 24. 
 Употреба симбола општине Прњавор, без 
одобрења, као и не придржавање стандарда и услова 
за коришћење којим је дато одобрење за њихову 
употребу, представља прекршај, за који се прописује 
навчана казна: 
 1) за правно лице,  у износу од 1.000,00 КМ 
до 10.000,00 КМ; 
 2) за физичко лице у правном лицу, у износу 
од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ; 
 3) за предузетника, у износу од 1.000,00 КМ 
до 5.000,00 КМ; 
 4) за физичко лице, у износу од 1.000,00 КМ 
до 3.000,00 КМ. 
 

Члан 25. 
 Субјекти који користе симболе Општине, 
дужни су у року од 6 мјесеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке, да покрену поступак прибављања 
одобрења за њихову употребу у складу са одредбама 
ове одлуке. 
 

Члан 26. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пењавор“. 
 
Број: 01-022-73/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 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“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 6, 7. и 8. Закона о мини- 
старским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике Српске („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 41/03), члана 81. став 2. и члана 86. став 
6. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чл. 
161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор, на 31. сједници одржаној дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је 

  
О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовање 
директора у Јавној установи Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног 
конкурса   

 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком ближе се утврђују кри- 

теријуми за избор и именовање директора Јавне уста- 
нове Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор.   
 (2) Под критеријумима за избор органа из 
претходног става сматрају се општи и посебни усло- 
ви утврђени овом одлуком и законом. 
 

Члан 2. 
(1) Општи услови за именовање органа из 

претходног члана су: 
 1) да je држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

2) да je старији од 18 година, 
3) да има општу здравствену способност, 
4) да ниje 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 се на њeга не односи члан IX - 1. Устав 
Босне и Херцеговине. 

(2) Посебни услови за именовање органа из 
претходног члана су:  

1) завршен први циклус одговарајућег сту- 
дијског програма или еквивалент потребан за рад у 
предшколским установама на пословима васпитача 
или стручног сарадника, или завршен први циклус 
одговарајућег студијског програма или еквивалент 
потребан за рад у васпитно – образовним установама 
на пословима наставника или стручног сарадника, 
или дипломирани правник или дипломирани еко- 
номиста, 

2) најмање пет година радног искуства у 
својој струци након стицања високе стручне спреме, 

3) да није осуђивано правоснажном пресу- 
дом на безусловну казну затвора и да се против њега 
не води кривични поступак. 

 

Члан 3. 
Расписује се јавни конкурс за избор и име- 

новање директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор.  

 

Члан 4. 
(1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 3. ове одлуке објавиће се у „Службеном гла- 
снику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 
новости“. 

(2) Рок за подношење пријава на јавни ко- 
нкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конку- 
рса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
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Члан 5. 
 (1) Скупштина општине именује Комисију за 
избор која ће провести процедуру јавног конкурса и 
доставити Комисији за избор и именовање Ску- 
пштине општине ранг-листу кандидата за позицију 
из члана 3. 

(2) Комисија из става 1. овог члана састоји 
се од пет чланова и то три члана из реда општинских 
службеника, а два члана са листе стручњака, који 
нису запослени у Општинској управи општине Пр- 
њавор.  

(3) У комисију из става 1. овог члана име- 
нују се лица која имају најмањe исти или већи степен 
стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица 
која су упозната са одредбама Закона о министа- 
рским, владиним и другим именовањима Репу- блике 
Српске. 
 

Члан 6. 
 Стручне и административно-техничке посло- 
ве за потребе Комисије за избор обављаће Стручна 
служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-74/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став (2), тачка 13) 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 чл. 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 31. сједници одржаној дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о куповини земљишта (к.ч. број 361/2 к.о. Караћ) 

од Симић Драге, сина Луке из Доње Илове 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

одлуку о куповини земљишта означеног као к.ч. број 
361/2 „Лушчић“, њива 5. класе у површини од 564 
м², уписано у ПЛ број 135 к.о. Караћ, што по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. број 
496/6 „Лушчић“ њива, у површини од 564 м², упи- 
сано у ЗК уложак број 695 к.о. Илова Табак, власни- 
штво Симић Драге, сина Луке из Доње Илове. 

 
Члан 2. 

(1) Општина Прњавор дужна је исплатити 
накнаду за купљено земљиште из члана 1. oве одлуке 
у износу од 2.820,00 KM. 

 (2) Цијена земљишта из члана 1. oве одлуке 
утврђена је на основу процјене вјештака пољо- 
привредне струке. 
       

Члан 3. 
  Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи 
уговор о куповини земљишта из члана 1. ове одлуке, 
а након прибављеног позитивног мишљења Право- 
бранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-76/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 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), чл. 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 чл. 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 31. 
сједници одржаној дана 12. јуна 2020. године, дони- 
јела је 
 

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

бр. 20/1, 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. бр. 
20/1 „Виноград“, њива 6. класе, у површини од 
11.882 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. бр. 94/19 „Виноград“, њива у површини од 
11.882 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 321, к.о. 
Караћ, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, 
која се налази ван зоне градског грађевинског земљи- 
шта, по почетној продајној цијени од 12.476,00 КМ, 
која је утврђена на основу вјештачења извршеног 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  
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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 огла- 
сним таблама општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непо- 
кретностима 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 1.247,60 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одгова- 
рајући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

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 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 да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-77/20                                                   Предсједник 
Датум: 12. јун 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), чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног ко- 
нкурса 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 чл. 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 31. 
сједници одржаној дана 12. јуна 2020. године, дони- 
јела је 
 

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

(к.ч.бр. 20/3, 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. бр. 
20/3 „Виноград“, њива 6. класе, у површини од 1.158 
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. бр. 94/120 „Виноград“, њива у површини од 
1.158 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 321, к.о. Ка- 
раћ, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, ко- 
ја се налази ван зоне градског грађевинског земљи- 
шта, по почетној продајној цијени од 29.810,85 КМ, 
која је утврђена на основу вјештачења извршеног од 
стране вјештака архитектонско-грађевинске 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  
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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 непо- 
кретностима 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 по- 
ложити износ од 2.981,08 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку про- 
даје непокретности непосредном погодбом, под усло- 
вом 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 начелни- 
ка 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 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: 01-022-78/20                                Предсједник 
Датум: 12. јун 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), чл. 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 чл. 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 31. 
сједници одржаној дана 12. јуна 2020. године, дони- 
јела је 
 

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

бр. 1390/21, 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. бр. 
1390/21 „Јохва“, улица, у површини од 120 м2, упи- 
сана 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. бр. 
744/61 „Јохва“, улица у површини од 120 м2, уписана 
у „А“ листу зк.ул. број 4879, к.о. Прњавор, вла- 
сништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се на- 
лази у трећој зони градског грађевинског земљишта, 
по почетној продајној цијени од 3.085,20 КМ, која је 
утврђена на основу вјештачења извршеног 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). 
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(2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 
општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 
интернет страници општине, на начин одређен пра- 
вилником, а истовремено ће бити истакнут и на огла- 
сним таблама општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о по- 
ступку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, 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 
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 Српске. 
 

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

 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-79/20                                                                         Предсједник 
Датум: 12. јун 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 
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 чла- 
на 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор је на 31. сједници одржаној дана 12. јуна 
2020. године, донијела  
 

О Д Л У К У 
о приступању изради измјене дијела 

Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена I) 

 
Члан 1. 

 (1) Приступа се изради измјене дијела Урба- 
нистичког плана „Прњавор“ (измјена I), (у даљем 
тексту: План).   
 (2)  Укупна површина обухвата Плана чијој 
се изради приступа је цца 51,5 ha.  
 (3) План се доноси на плански период од 20 
година. 
 (4) План ће бити израђен у складу са Зако- 
ном о уређењу простора и грађењу („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19) и Правилником о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

 
Члан 2. 

 (1) Обухват измјене Плана чини 6 (шест) 
локација.  

Локацију 1. чини земљиште означено као 
к.ч. број 390/1, 555/1, 557/1, 557/2, 559/1, 563/2, 
563/3, 564/3, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 570/6, 
570/7 и 570/8 к.о. Прњавор.  
 Локацију 2. чини земљиште означено као 
к.ч. 538/1 и 538/2 к.о. Прњавор. 
 Локацију 3. чини земљиште означено као 
к.ч. 736/1 к.о. Прњавор.  
 Локацију 4. чини земљиште између улица Бе- 
оградске, Милоша Кондића, Проте Матије Ненадо- 
вића, потока Радуловац и новог градског гробља и  
простора за његово проширење. 
 Локацију 5. чини земљиште означено као 
к.ч. 276 и 280/2 к.о. Вучијак. 
 Локацију 6. чини земљиште означено као к.ч. 
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к.ч. 269/5, 269/14, 269/11, 269/3, 269/4, 269/6, 287/3, 
288/3, 289/3, 290/3, 292/1, 289/1, 290/1, 291, 871/18, 
394/2, 871/1, 394/1, 395, 396/1, 396/6, 396/4, 397/1, 
397/2, 871/14, 398/6, 398/7, 398/1, 398/2, 393/1, 295/1, 
293, 294/1, 298/1, 303/8, 268/1, 268/9, 268/10, 269/15, 
269/16, 861/19, дио парцеле к.ч. број 861/5 к.о. Вучи- 
јака. 
 (2) Циљ измјене Плана је усклађивање пла- 
ниране намјене површина из постојећег Урбани- 
стичког плана са новим околностима, потребама и 
могућностима даљег развоја урбаног подручја.  

 
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.      

 
Члан 4. 

 (1) Рок за израду Плана jе 100 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 04-363-19/20 од 06.03.2020. године. 
 

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: 01-022-80/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и 

члана 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 
не Прњавор на 31. сједници одржаној дана 12. јуна 
2020. године, донијела је 
  

ОДЛУКУ 
о куповини земљишта од Продановић Добринка, 

сина Љубе из Новог Сада  
 

Члан 1. 
              (1) Скупштина општине Прњавор доноси 
одлуку да се за потребе општине Прњавор изврши 
куповина земљишта означеног као к.ч. број 1648/22 
и к.ч. број 1647/32, њива 4. и 5. класе, збирне по- 
вршине 599 квадрата, уписано у ПЛ број 847 к.о 
Прњавор (нови премјер), посјед Продановић Добри- 
нка из Новог Сада са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број 287/34 (1648/22) и к.ч. 
284/28 (1647/32), њива 4. и 5. класе, збирне површи- 
не 599 квадрата, власништво Продановић Добринка, 
сина Љубе из Новог Сада, са 1/1 дијела. 
                (2) Земљиште из члана 1. ове одлуке је Регу- 
лационим планом „Исток 2, исток 3, југ 1“ нами- 
јењено за изградњу улице у насељу. 
 

Члан 2. 
                  Општина Прњавор је дужна исплатити 
накнаду за купљено земљиште из члана 1. ове одлу- 
ке у износу од 15.400,29 КМ, чија је вриједност 
утврђена на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на територији општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 7/20), усвојене од стране Скупштине општине 
Прњавор. 
 

Члан 3. 
                  Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да у име општине Прњавор закључи уговор из члана 
1. ове одлуке са Продановић Добринком, сином Љу- 
бе, из Новог Сада, након прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 4. 
                  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01-022-83/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 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) и члана 37. став 
(2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и 
чл. 161. и 201. Пословника о раду Скупштине општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 
не Прњавор, на 31. сједници одржаној дана 12. јуна 
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2020. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о поништавању Одлуке о додјели на привремено 
коришћење пословног објекта Фудбалском клубу 

„Борац“ из Шибовске 
 

I 
Поништава се Одлука о додјели на привре- 

мено коришћење пословног објекта Фудбалском клу- 
бу „Борац“ из Шибовске (у даљем тексту: Одлука), 
број: 01-022-26/20 од 21.02.2020. године, („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 7/20). 

 
II 

Поништавају се све правне радње предузете 
на основу Одлуке из тачке I. 

 
III 

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

 
Број: 01-022-26-1/20                           Предсједник 
Датум: 12. јун 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, вла- 
диним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чл. 
161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прња- 
вор,  на 31. сједници одржаној 12. јуна 2020. године, 
доноси 
 

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

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор   
 

1) Именује се Комисија за спровођење посту- 
пка по Јавном конкурсу за избор и именовање ди- 
ректора ЈУ Дјечији вртић „Наша радoст“ Прњавор  (у 
даљем тексту: Комисија за избор) у сљедећем са- 
ставу: 

1. Бесима Миујанић, службеник, предсје- 
дник, 

2. Свјетлана Кузмановић, службеник, члан, 
3. Дијана Милијаш Трипуновић, службеник, 

члан, 
4. Дарио Влајић, 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 Јавном конкурсу за 
избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић „На- 

ша радост“ Прњавор, што укључује контролу испу- 
њавања услова, обављање интервјуa са кандидатима 
и утврђивање ранг-листе кандидата. Коми- сија за 
избор ће извјештај о проведеном поступку са утврђе- 
ном ранг-листом кандидата за избор по Јавном 
конкурсу 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 општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-8/20                                Предсједник 
Датум: 12. јун 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 31. сједници одржаној 12. јуна 
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 по- 
ступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. бр. 20/1 „Виноград“, њи- 
ва 6. класе, у површини од 11.882 м2, уписана у ПЛ 
број 67, к.о. Бабановци, посјед општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру одго- 
вара земљишту означеном као к.ч. бр. 94/19 „Вино- 
град“, њива у површини од 11.882 м2, уписана у „А“ 
листу зк.ул. број 321, к.о. Караћ, власништво општи- 
не Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван зоне 
градског грађевинског земљишта, по почетној про- 
дајној цијени од 12.476,00 КМ, која је утврђена на 
основу вјештачења извршеног 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 непо- 
кретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше-  
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ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-9/20                                Предсједник 
Датум: 12. јун 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 
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 31. сједници одржаној 
12. јуна 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. бр. 20/3 „Виноград“, њива 6. класе, 
у површини од 1.158 м2, уписана у ПЛ број 67, к.о. 
Бабановци, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела по- 
сједа, а која по старом премјеру одговара земљишту 
означеном као к.ч. бр. 94/120 „Виноград“, њива у 
површини од 1.158 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. 
број 321, к.о. Караћ, власништво општине Прњавор 
са 1/1 дијела, која се налази ван зоне градског гра- 
ђевинског земљишта, по почетној продајној цијени 
од 29.810,85 КМ, која је утврђена на основу вје- 
штачења извршеног од стране вјештака архите- 
ктонско-грађевинске 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 општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-10/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 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 Прња- 
вор („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 31. сједници одржаној 
12. јуна 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 по- 
ступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. бр. 1390/21 „Јохва“, ули- 
ца, у површини од 120 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. бр. 744/61 „Јохва“, улица у 
површини од 120 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 
4879, к.о. Прњавор, власништво општине Прњавор 
са 1/1 дијела, која се налази у трећој зони градског 
грађевинског земљишта, по почетној продајној ције- 
ни од 3.085,20 КМ, која је утврђена на основу вје- 
штачења извршеног 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: 01-111-11/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

263 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Марјановић Драгана сина Борислава из 
Вучијака, општина Прњавор, у предмету допуне рје- 
шења земљишно-књижним подацима, а на основу 
члана 204. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 167. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 
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сник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
на 31. сједници одржаној дана 12. јуна 2020. године,  
доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор број 36-475-115/02 
од 26.12.2002. године на начин да се иза ријечи „к.о. 
Вучијак“ брише тачка, додаје зарез и текст који 
гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 
к.ч. бр. 451/12 „Вучијак“ њива у површини од 1166 
m2, уписано у зк. ул. број 313 к.о. Вучијак као држа- 
вна својина са 1/1 дијела, право располагања Ску- 
пштине општине Прњавор, са 1/1 дијела. 
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

Образложење 
Марјановић Драган син Борислава из Вучи- 

јака, општина Прњавор, поднио је дана 07.02.2020. 
године, захтјев којим тражи да се рјешење Ску- 
пштине општине Прњавор бр. 36-475-115/02 од 
26.12.2002. године, допуни земљишно-књижним по- 
дацима, како би могло бити проведено у земљишним 
књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву утвр- 
ђено је да је рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број 36-475-115/02 од 26.12.2002. године, Марјано- 
вић Драгану сину Борислава из Вучијака, општина 
Прњавор, додијељено неизграђено градско грађеви- 
нско земљиште у државној својини означено као к.ч. 
бр. 848/45 „Код црног блата“ њива у површини од 
1166 m2, уписано у ПЛ бр. 30 к.о. Вучијак (сада 
уписано у ПЛ бр. 495 к.о. Вучијак, као посјед Марја- 
новић Драгана сина Борислава, са 1/1 дијела посје- 
да), те да у рјешењу нису наведени земљишно-
књижни, већ само катастарски подаци. 

Из приложеног посједовног листа и земљи- 
шно-књижног улошка, утврђено је да парцели новог 
премјера означеној као к.ч. бр. 848/45 „Код црног 
блата“ њива у површини од 1166 m2, уписанoj у ПЛ 
бр. 30 к.о. Вучијак (сада уписанoj у ПЛ бр. 495 к.о. 
Вучијак, као посјед Марјановић Драгана сина Бори- 
слава, са 1/1 дијела посједа), одговара парцела 
грунтовног премјера означена као к.ч. бр. 451/12 
„Вучијак“ њива у површини од 1166 m2, уписана у 
зк. ул. број 313 к.о. Вучијак, као државна својина, са 
1/1 дијела, право располагања Скупштине општине 
Прњавор, са 1/1 дијела. 

Имајући у виду тако утврђено чињенично 
стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 
општем управном поступку, којим је прописано да, у 
случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 
питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 
пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 
дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнe- 
сeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјe- 
шeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допу- 
нског рјешења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 

Број: 01-475-115/02                            Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

264 
 

 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), на- 
кон разматрања Извјештајa о предузетим мјерама и 
активностима на сузбијању и спречавању ширења 
вируса корона на подручју општине Прњавор у пери- 
оду од 27.02. до 21.05.2020. године, Скупштина 
општине Прњавор, на 31. сједници одржанoj дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о предузетим мјерама и 

активностима на сузбијању и спречавању 
ширења вируса корона на подручју општине 

Прњавор у периоду од 27.02. до 21.05.2020. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о предузетим мјерама и активностима на 
сузбијању и спречавању ширења вируса корона на 
подручју општине Прњавор у периоду од 27.02. до 
21.05.2020. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-65/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 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),  Ску- 
пштина општине Прњавор, на 31. сједници одржанoj 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 
управе КП „Парк“ а.д. Прњавор да размотри могу- 
ћност отписа потраживања за одвоз смећа правним 
лицима на подручју општине Прњавор чији је рад 
био забрањен или ограничен за вријеме трајања 
пандемије изазване Корона вирусом. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-67-1/20                            Предсједник 
Датум: 12. јун 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 Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о извршењу буџета општине 
Прњавор за период 01.01-31.12.2019. године, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 31. сједници одржанoj 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К   

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 
општине Прњавор за период 01.01-31.12.2019. 

године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о извршењу буџета општине Прњавор за период 
01.01-31.12.2019. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-70/20                                Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

267 
 

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 Извјештајa о раду начелника општине и 
Општинске управе општине Прњавор за 2019. го- 
дину, Скупштина општине Прњавор, на 31. сједници 
одржанoj дана 12. јуна 2020. године, донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештајa о раду начелника општине 
и Општинске управе општине Прњавор за 2019. 

годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о раду начелника општине и Општинске управе 
општине Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-69/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

268 
 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 168. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 
и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на сједници 
одржанoj дана 12. јуна 2020. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Разматрајући Закључак Српске демокра- 
тске странке, Скупштина општине Прњавор, на 
основу добијених информација на сједници Ску- 
пштине од надлежних општинских одјељења, конста- 
тује сљедеће: 

- на локацији између улица  Светог Саве и 
Вељка Миланковића не гради се стамбено-пословни 
објекат, закључно са 12.06.2020. године, већ се врши 
уређење плаца и изградња потпорног зида од стране 
власника парцеле, са циљем заштите околних обје- 
ката, 

- задужује се општинска администрација да 
информације усмено изнесене на сједници Ску- 
пштине писмено достави одборницима Скупштине 
општине. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-82/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

269 
 

На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 
након разматрања Информације о раду Правобрани- 
лаштва Републике Српске - Сједиште замјеника 
Бањалука, за период 01.01.2019. до 31.12.2019. годи- 
не, Скупштина општине Прњавор, на 31. сједници 
одржанoj дана 12. јуна 2020. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду 

Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште 
замјеника Бањалука, за период 01.01.2019.  

до 31.12.2019. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о раду Правобранилаштва Републике 
Српске - Сједиште замјеника Бањалука, за период 
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: 01-014-120/20                             Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

270 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
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жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 
и 32/17), након разматрања Извјештаја о пословању 
Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 
вор за 2019. годину, Скупштина општине Прњавор, 
на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 2020. године, 
донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“  
Прњавор за 2019. годину 

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о пословању Јавне установе Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-84/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 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 пословању Јавне установе 
Гимназија Прњавор за 2019. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 31. сједници одржанoj дана 12. 
јуна 2020. године, донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

установе Гимназија Прњавор за 2019. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о пословању Јавне установе Гимназија Прњавор 
за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-85/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

272 
 

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 пословању Јавне установе 
Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 
2019. годину, на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 
2020. године, донијела је 
  

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

установе Центар средњих школа „Иво Андрић“  
Прњавор за 2019. годину 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Центар сре- 
дњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-86/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

273 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 
и 32/17), након разматрања Извјештаја о пословању 
Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 
2019. годину, на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 
2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор за 
2019. годину  

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-87/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

274 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, 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 Програма рада Јавне уста- 
нове Центар за социјални рад Прњавор за 2020. го- 
дину, на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 2020. 
године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Програм рада Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор за 
2020. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на Програм рада Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор за 2020. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику оптине  
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 Прњавор“. 

 

Број: 01-022-88/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

275 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 
и 32/17), након разматрања Извјештаја о пословању 
Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 
2019. годину, на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 
2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор  
за 2019. годину 

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-89/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

276 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 
и 32/17), након разматрања Програма рада и фина- 
нсијског плана Јавне здравствене установе Дом 
здравља Прњавор за 2020. годину, на 31. сједници 
одржанoj дана 12. јуна 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности на Програма рада и 

финансијски план Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор за 2020. годину  

 

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност на Програм рада и финансијски план Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2020. 
годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-90/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 

277 
 

 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 реализацији Плана 
капиталних улагања на подручју општине Прњавор 
за 2019. годину, Скупштина општине Прњавор, на 
31. сједници одржанoj дана 12. јуна 2020. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана 
капиталних улагања на подручју општине 

Прњавор за 2019. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања 
на подручју општине Прњавор за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-91/20                               Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

278 
 

 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 Про- 
грама одржавања објеката заједничке комуналне 
потрошње за 2019. годину, на 31. сједници одржанoj 
дана 12. јуна 2020. године, донијела је 
 

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

одржавања објеката заједничке комуналне 
потрошње за 2019. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Програма одржавања објека- 
та заједничке комуналне потрошње за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-92/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
 

279 
 

 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 реализацији Програ- 
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ма одржавања локалне путне мреже за 2019. годину, 
на 31. сједници одржанoj дана 12. јуна 2020. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 
одржавања локалне путне мреже за 2019. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје-  
 

 

штај о реализацији Програма одржавања локалне 
путне мреже за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-93/20                              Предсједник 
Датум: 12. јун 2020. год.             Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р. 
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