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На основу члана 7. став (4) Закона о кому- 
налним дјелатностима („Службени гласник Репу- 
блике Срспске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. став 
(2), тачке 2) и 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 37. став (2), тачке 2) и 13) Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 4. став (2) Одлуке о 
јавном водоводу и канализацији („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 24/17) и чл. 161. и 201. став 
(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 32. 
сједници одржаној дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је  

 
ОДЛУКУ 

о давању на управљање, коришћење и одржавање 
комуналних објеката 

 

Члан 1.  
Овом одлуком се Комуналном предузећу 

„Водовод“ а.д. Прњавор даје на управљање, кори- 
шћење и одржавање без накнаде, објекат хидро- 
техничке инфраструктуре у улици Вида Њежића у 
Прњавору и то: водоводна мрежа, фекална кана- 
лизација, кишна канализација са пратећим објектима 
(шахтови канализације, сливници и шахтови водо- 
водне мреже са припадајућом опремом), а који су 
изграђени у складу са грађевинском дозволом број: 
04-360-42/18 од 05.06. 2018. године и пројектном 
документацијом. 

 

Члан 2. 
Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прња- 

вор дужно је да се према повјереној имовини 
општине Прњавор из члана 1. ове одлуке односи са 
пажњом доброг домаћина, односно да управљање, 
коришћење и одржавање обавља у складу са за- 
коном. 

 
Члан 3.  

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

 
Број: 01-022-96/20                              Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 48. став 2. и члана 50. За- 
кона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 
и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18) и чл. 161. став 1. и 190. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 32. сједници одржа- 
ној дана 20. јул 2020. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању измјене дијела Урбанистичког 
пројекта „Градско језгро“ (измјена VI) 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор усваја 
измјену дијела Урбанистичког пројекта „Градско је- 
згро“ (измјена VI), (у даљем тексту  План). 
 (2) Приједлог плана, израђен од стране 
„Планинг“ д.о.о. Прњавор, (у даљем тексту: носилац 
израде), од јуна 2020. године, по Уговору број 01/1-
363-18/20 од 06.03.2020. године, чини прилог и саста- 
вни је дио ове одлуке.  
 

Члан 2. 
  План садржи текстуални и графички дио: 
  САДРЖАЈ: 
  -  ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  -  ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 А) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНА ПОВРШИ- 
НА 
 Б) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНЕ ОБЈЕКАТА, 
ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

  В) ИНФРАСТРУКТУРА 
 Г) ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПРО- 
СТОРИ 
 Д) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА 
УСЛОВИМА ПРИКЉУЧЕЊА 
 Ђ) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИДЕЈНИХ РЈЕШЕЊА 
ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА 
 Е) КОНЦЕПТ МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕ- 
КАТА 
 Ж) ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 З) СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ, ОДНО- 
СНО РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

 
  - ГРАФИЧКИ ДИО 
   КАРТЕ СТАЊА: 

  1. ГЕОДЕТСКИ ПЛАН СА ВИСИНСКОМ 
ПРЕДСТАВОМ Р=1:500 
 2. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИ- 
ШТЕМ Р=1:500 
 3. ИЗВОД ИЗ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
Р=1:500 

   4. ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ 
  - Геолошка 
  - Хидрогеолошка 
  - Инжењерско геолошка 
  - Сеизмолошка  
  - Карта минералних сировина 
  - Карта подземних вода и њихове заштите 
 
  ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ: 

  5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА 
Р=1:500 
 6. АЖУРАН ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р=1:500 
 7. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИ- 
НСКИХ ЛИНИЈА Р=1:500 
 8. УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО 
РЈЕШЕЊЕ Р=1:200 
 9. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА Р=1:200 
 10. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈ 
Р=1:500 
 11. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУ- 
РЕ Р=1:500 
 12. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРА- 
СТРУКТУРЕ Р=1:500 
 13. СИНТЕЗНА КАРТА Р=1:500 
 

 Члан 3. 
 План се као јавни документ излаже у гра- 
фичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид 
код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 
 

Члан 4. 
О провођењу ове одлуке стараће се орган из 

члана 3. ове одлуке. 
 

 Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 
Број: 01-022-97/20                              Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16 и 36/19), члана 348. став (9) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 3. Пра- 
вилника о условима и начину отуђења непокре- 
тности у својини Општине Прњавор, у циљу реа- 
лизације инвестиционог пројекта од посебног зна- 
чаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) и чл. 161. и 201. став 
(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 32. 
сједници одржаној дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 

испод тржишне цијене 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор утврђује посе- 

бан интерес за продају непокретности у пословно – 
туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 639/12 „Пустара“, 
њива, у површини од 5350 м2 и к.ч. 639/13 „Пуста- 
ра“, њива, у површини од 5439 м2, обе уписане у ПЛ 
83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној површини од 
10789 м2, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела 
посједа, а којим према стању земљишне књиге одго- 
варају парцеле старог премјера к.ч. 1356/178, у повр- 
шини од 5350 м2 и к.ч. 1356/179, у површини од 5439 
м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, вла- 
сништво општине Прњавор са 1/1 дијела власни- 
штва. 
 

Члан 2. 
(1) Општина Прњавор ће обезбједити при- 

ступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као 
и на водоводну и канализациону мрежу. 

(2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 

(3) Претварање пољопривредног земљишта 
у грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
(1) На земљишту које је предмет продаје 

могу се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
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складу са Регулационим планом пословно – туристи- 
чке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 4/13 и 31/16). 

(2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 

(3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у зави- 
сности од технологије која се примјењује у поједи- 
ним дјелатностима. 

  
Члан 4. 

Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне стру- 
ке и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна вриједност 
земљишта износи 129.468,00 КМ. 
 

Члан 5. 
(1) Право учешћа на лицитацији имају 

привредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокретно- 
стима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и 
који: 

1) прихвате обавезу да у периоду од четири 
године од дана потписивања уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта задрже укупан број запо- 
слених радника; 

2) прихвате обавезу да на предметном зе- 
мљишту изграде и приведу намјени објекат из члана 
3. ове одлуке, према издатим локацијским условима, 
у року од четири године од дана закључења уговора 
о купопродаји земљишта; 

3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 

4) прихвате обавезу да послују на предме- 
тним локацијама у периоду од пет година од дана 
стављања у употребу изграђеног објекта; 

5) испуне остале услове дефинисане огласом 
о продаји непокретности. 

 (2) Остали услови за учешће на лицитацији 
дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
(1) Продаја земљишта врши се путем јавне 

лицитације, усменим јавним надметањем. 
(2) Почетна цијена у поступку лицитације је 

12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност 
од стране вјештака пољопривредне струке.  

(3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити ума- 
њена за износ од максимално 10,50 КМ/m2 на основу 
следећих критеријума: 

1)  Ако инвеститор, у року од четири године 
од дана закључења уговора, прихвати обавезу да 
запосли на неодређено вријеме најмање пет нових 
радника са подручја општине Прњавор, или да је 
запослио пет нових радника од дана ступања на 
снагу ове одлуке. Број новозапослених радника се не 
рачуна у број радника из подтачке 2) овог става, а 
инвеститор их је дужан запослити на период од 
најмање четири године.  

 Цијена земљишта ће се у овом случају ума- 
њити за износ од 4,00 КМ/m2; 

2) Ако инвеститор у моменту подношења 
пријаве запошљава најмање 40 радника. Цијена зе- 
мљишта ће се у овом случају умањити за износ од 
4,00 КМ/m2; 

3) Вриједност инвестиције у објекат из чла- 
на 3. ове одлуке мора бити минимално 250.000,00 
КМ. Цијена земљишта ће се у овом случају умањити 
за износ од 2,50 КМ/m2. 

(4) У случају да се на лицитацију пријави са- 
мо један учесник или само један учесник стекне пра- 
во за учешће на лицитацији, продаја земљишта се мо- 
же извршити непосредном погодбом, с тим да цијена 
земљишта не може бити мања од утврђене тржишне 
вриједности, умањене за износ прописан ставом (3) 
овог члана. 

(5) Висина кауције, коју су подносиоци при- 
јава за учешће на лицитацији дужни уплатити, изно- 
си 10% од укупне процјењене вриједности грађеви- 
нске парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 
12.946,80 КМ. 

(6) Продаја грађевинске парцеле која је пре- 
дмет ове одлуке не може се извршити без накнаде. 

 

Члан 7. 
(1) Инвеститор је дужан обезбједити, у 

сврху уредног извршења уговора, следеће гаранције: 
1) безусловну банкарску гаранцију, напла- 

тиву на први позив, у складу са следећим условима: 
     1. гаранција покрива период од четири годи- 
не, односно рок за завршетак инвестиције и запо- 
шљавање нових радника; 
     2. износ гаранције је 10% од процијењене 
вриједности парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 
12.946,80 КМ; 
     3. гаранција се може доставити за сваку годи- 
ну посебно, с тим да се нова гаранција достави 10 
дана прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 
  4. гаранција се мора продужити ако се због 
догађаја који представљају вишу силу продужи рок 
за завршетак инвестиције; 

2) мјенице и бјанко налоге за пренос са мје- 
ничном изјавом, у складу са следећим условима: 
 1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без 
протеста; 
 2. 5 (пет) бјанко налога за пренос, овјере- 
них од стране инвеститора; 
 3. мјенице се достављају до времена закљу- 
чења уговора, као гаранција да ће инвеститор изгра- 
дити пословни објекат у уговореном року, пословати 
у уговореном периоду на предметној локацији и 
задржати постојећи број радника у року прописаним 
овом одлуком.  

(2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете коју Општина 
Прњавор има због кршења уговорених одредби од 
стране инвеститора, као и за намирење разлике 
цијене у износу за који је умањена цијена земљишта 
по основу критеријума прописаних чланом 6. став 
(3) ове одлуке.   
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Члан 8. 
(1) Плаћање купопродајне цијене инвеститор 

је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући од 
дана прибављања позитивног мишљења Правобрани- 
лаштва РС на приједлог уговора, односно од дана 
када инвеститор буде обавијештен о прибављеном 
позитивном мишљењу. 

(2) Средства добијена продајом непокре- 
тности биће уплаћена на рачун Општине Прњавор 
број 555-007-01215707-45, отворен код Нове банке 
а.д. Бања Лука. 

 
Члан 9. 

(1) Скупштина општине овлашћује начелни- 
ка општине да припреми и објави јавни оглас којим 
ће се дефинисати услови и начин продаје непо- 
кретности и правила јавног надметања, све у складу 
са овом одлуком, Правилником о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине Прња- 
вор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Прави- 
лником о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и другим правним 
актима који регулишу ову материју. 

(2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке пону- 
ђачу који је дао најповољнију понуду. 

(3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у 
дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 
страници општине, а истовремено ће бити истакнут 
на огласним таблама општине. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-98/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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“, бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 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“, бр. 20/12 и 
63/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. став (1) и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 32. 

сједници одржаној дана 20. јула 2020. године, до- 
нијела је 
 

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје непокретности  

(к.ч. бр. 354/1 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 
354/1 „Липа“, њива 5. класе, у површини од 7643 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 
16/12 „Липа“, њива у површини од 7643 м2 уписана у 
„А“ листу зк.ул. број: 95, к.о. Вучијак, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван 
зоне градског грађевинског земљишта, по почетној 
продајној цијени од 6.878,70 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 1.000,00 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку про- 
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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 по- 
зитивног 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. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-99/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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“, бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 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“, бр. 20/12 и 
63/19), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. став (1) и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 32. 
сједници одржаној дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је 
 

   ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр. 429/1, 431/1, 431/2 и 432, к.о. Горњи Штрпци) у 

својини општине Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као: 

 1) к.ч. број 429/1 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 20724 м², уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1315/1 „Халилова 
бара“ њива у површини од 20724 м², уписана у „А“ 
листу ЗК улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 

2)  к.ч. број 431/1„Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 60840 м2, уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа,  што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1311/2 „Халилова 
бара“ њива у површини од 60840 м², уписана у „А“ 
листу зк. уложак број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 

3) к.ч. број 431/2 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 10293 м2, уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа,  што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1348/5 „Халилова 
бара“ њива у површини од 10293 м², уписана у „А“ 
листу зк. улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 

 4) к.ч. број 432 „Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 26.454 м2,  уписана у ПЛ број 
83, к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру одго- 
вара земљишту означеном као к.ч. број 1348/2 „Ха- 
лилова бара“, њива у површини од 26.454 м2 уписана 
у „А“ листу зк. улошка број 2624 к.о. Штрпци, вла- 
сништво општине Прњавор са 1/1 дијела. 
 (2) Укупна површина непокретности које су 
предмет продаје износи 118311 м2.             
 (3) Почетна продајна цијена износи 
1.419.732,00 КМ, а утврђена је на основу процјене 
тржишне вриједности земљишта извршене од стране 
вјештака пољопривредне струке и то 12,00 КМ/m2. 

(4) Средства добијена продајом предметних 
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) Продају се непокретности 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“, бр. 20/12 и 63/19). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује  
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Скупштина општине Прњавор, у складу са одредба- 
ма наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непокре- 
тности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан по- 
ложити износ од 50.000,00 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. 

 
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 15 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. 
(1) Скупштина општине Прњавор овлашћује 

начелника општине да припреми и објави јавни оглас 
којим ће се дефинисати услови и начин продаје 
непокретности и правила јавног надметања. 
 (2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Oдлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке, пону- 
ђачу који је дао најповољнију понуду. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-100/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 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“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 32. сједници одржаној дана 20. јула 2020. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 1378/28 к.о. 

Прњавор) у својини општине Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 

број 1378/28 „Јоховац“, њива 5. класе, у површини 
од 374 м2 уписано у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, 
посјед општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а које 
по старом премјеру одговара земљишту означеном 
као к.ч. број: 744/30 „Јоховац“, њива у површини од 
374 м2 уписано у „А“ листу зк.ул. број 4879, к.о. 
Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 ди- 
јела, које се налази у III зони градског грађевинског 
земљишта, купцу Кузмановић Јасминку из Прња- 
вора по цијени од 9.615,54 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине Пр- 
њавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Кузмановић Јасминком 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 непокре- 
тности (к.ч. бр.1378/28, к.о. Прњавор) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 7/20) и Огласом о продаји непокре- 
тности у својини општине Прњавор путем усменог 
јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-130/20 
од 27.05.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-101/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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“, бр. 
97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Пра- 
вилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 37. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 32. 
сједници одржаној дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 1607/1 к.о. 

Бабановци) у својини општине Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено 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 
дијела, која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, купцу Малијевић Мирку из Бабановаца, 
по цијени од 883,05 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Малијевић Мирком закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након при- 
бављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, а све у складу са овом одлуком, 
Одлуком о начину и условима продаје непокре- 
тности (к.ч. бр. 1607/1 к.о. Бабановци) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 7/20) и Огласом о продаји непокре- 
тности у својини општине Прњавор путем усменог 
јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-127/20 
од 27.05.2020. године. 

 

Члан 3. 
Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-102/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу чл. 18. став 1. тачка 8. и 39. ст. 1. 
и 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 
36/19), чл. 16. став 1. тачка 8. и 37. ст. 1. и 2. тачка 2. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл. 161. став 
2. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 
не Прњавор, на 32. сједници, одржаној 20. јула 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 12 
по култури: њива 6. катастарске класе површине 
14.482 m2 и њива 7. катастарске класе површине 
5.340 m2, укупне површине парцеле од 19.822 m2, 
уписана у ПЛ број 53, к.о. Ратковац. 
 

Члан 2. 
 Земљиште из члана 1. ове одлуке даје се у 
закуп на период од 8 година искључиво ради 
обављања пољопривредне производње за гајење 
ратарских или повртарских култура. 

 
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 
дати у закуп искључиво пољопривредним произво- 
ђачима (физичка лица) регистрованим путем 
Агенције за посредничке, информатичке и фина- 
нсијске услуге (АПИФ-а), који своја газдинства 
региструју у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистром кори- 
сника подстицајних средстава (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16) 
као носиоци пољопривредног газдинства, који испу- 
њавају опште и посебне услове. 
 

Члан 5. 
 (1) Минимална годишња цијена закупнине 
пољопривредног земљишта из члана 1. ове одлуке 
износи 100,00 КМ/хектар, што за предметну парцелу 
износи 198,22 КМ. 
 (2) Земљиште из члана 1. ове одлуке доди- 
јелиће се пољопривредном произвођачу, из члана 4. 
ове одлуке, који понуди највећу цијену годишње 
закупнине. 

 
Члан 6. 

 (1) Годишња закупнина за прву годину заку- 
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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 за- 
купа 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 
елементе: број и датум јавног огласа, предмет огласа, 
садржај потребне документације, начин давања 
земљишта у закуп (сврха), период на који се земљи- 
ште даје, површину земљишта, минималан износ 
годишње закупнине, начин и услове плаћања годи- 
шње закупнине, вријеме и начин увођења закупо- 
примца у посјед, опште и посебне услове додјеле, 
критериј на основу којег ће бити изабран најпо- 
вољнији понуђач, вријеме и начин увида у докуме- 
нтацију 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 

пољопривредни произвођачи (физичка лица) носио- 
ци пољопривредног газдинства на начин и у складу с 
прописом наведеним у члану 4. ове одлуке који испу- 
њавају опште и посебне услове. 
 (2) Општи услови које подносиоци пријаве 
треба да испуњавају: 

1) да су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава (физичка лица) обавезно као носиоци 
пољопривредног газдинства,  

2) да имају пребивалиште, на подручју 
општине на којој се налази земљиште које се даје у 
закуп, најмање годину дана прије подношења при- 
јаве за закуп и  

3) посједују пољопривредну механизацију 
неопходну за основну и допунску обраду пољопри- 
вредног земљишта. 

(3) Посебни услови које подносиоци пријаве 
требају испунити су: 

1) да располажу са властитим пољопри- 
вредним земљиштем или земљиштем под закупом 
минималне површине 2,0 хектара на ком обавља 
ратарску или повртарску пољопривредну произво- 
дњу, 

2) да посједује објекте за смјештај усјева из 
примарне пољопривредне производње, 

3) да се бави сточарском производњом (му- 
зна грла, тов јунади, тов свиња, тов бројлера, 
овчарство и сл. производње) у случају да ће се зе- 
мљиште користити за ратарску производњу или 
закључен уговор о откупу производа из повртарске 

производње у случају да ће се земљиште користити 
за ову намјену. 
 

Члан 9. 
(1) Поступак давања у закуп земљишта у 

својини општине спроводи Комисија за давање у 
закуп земљишта коју рјешењем именује начелник 
општине. 

(2) Начелник општине ће, на основу 
достављеног обавјештења о резултатима давања у 
закуп земљишта, најдаље у року од 15 дана од дана 
провођења процедуре донијети коначну листу 
најповољнијих понуда за давање у закуп земљишта у 
својини 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 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 
 

Број: 01-022-103/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. став (2), тачка 2), За- 
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 
став (4), Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15), члана 37. став (2),  тачка 2) Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број: 15/17 и 12/18, 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 32. сједници одржаној дана 20. јула 2020. 
године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности за закључивање уговора о 

замјени земљишта са Рајком Малићем, и Жарком 
Малићем, синовима Алексе 

                                                              
Члан 1. 

             Даје се сагласност о замјени: 
 1) Земљишта означеног као к.ч. број: 1155/16, 
у површини од 200 квадрата, уписано у ПЛ 30/14, 
к.о. Доњи Вијачани, а стари број 259/35, уписано у 
ЗК уложак 1272, посјед и власништво општине Пр- 
њавор, за  
 2) Земљиште означено као к.ч. број: 1186/9, 
у површини од 165 квадрата, уписано у ПЛ. 1091/6, 
к.о. Доњи Вијачани, а стари број 288/11, уписано у 
ЗК уложак 155, посјед и власништво сувласника 
Рајка Малића и Жарка Малића, синова Алексе, са ½ 
дијела.    
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Члан 2. 
            (1) Закључењу уговора о замјени, приступит 
ће се након што се од стране овлаштеног вјештака 
изврши процјена вриједности, и евентуално утврди 
разлика коју треба доплатити општини Прњавор.  
  (2) Овлашћује се Начелник општине Прња- 
вор да у име општине Прњавор закључи уговор из 
члана 1. ове одлуке са Рајком Малићем и Жарком 
Малићем, синовима Алексе, из Доњих Вијачана, 
након прибављеног позитивног мишљења Правобра- 
нилаштва Републике Српске. 
 

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

Број: 01-022-104/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

324 
 

На основу члана 39. став (2), тачке 2) и 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. став 
(2), тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржаној 
дана 20. јула 2020. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о додјели на привремено коришћење стамбене 

јединице 
 

Члан 1.  
Мајсторовић Славку, сину Росе, из Прњаво- 

ра, додјељује се на привремено коришћење, без 
накнаде, стамбена јединица, стан број 3, укупне 
површине 24,10 m2, у стамбеној згради („Бараке“) 
изграђеној на земљишту означеном као к.ч. број 591, 
уписаној у посједовни лист 225 к.о. Прњавор, у 
улици Вида Њежића број 31. у Прњавору, својина 
општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 
Члан 2. 

 Стамбена јединица из члана 1. ове одлуке 
додјељује се Мајсторовић Славку, из Прњавора, за 
становање, на период од четири године. 

 
Члан 3.  

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да са корисником стамбене јединице Мајсторовић 
Славком, из Прњавора, закључи уговор о условима и 
начину коришћења стамбене јединице, те правима и 
обавезама уговорних страна. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-105/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. 
тачка 22. 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), члана 4. став 1. 
и 3. и члана 20. став 1. Одлуке о установљавању и 
додјели општинских признања и награда („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број: 40/13 и 17/14), 
Скупштина општине Прњавор, на 32. сједници одр- 
жаној дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о додјели општинских признања и награда у 2020. 

години поводом 24. марта - Дана општине 
Прњавор 

 
 

Члан 1. 
(1) Поводом 24. марта - Дана општине Прња- 

вор, Скупштина општине Прњавор додјељује Деси 
Ђурић из Кокора, ПОВЕЉУ заслужног грађанина 
општине Прњавор са златним грбом општине 
Прњавор, за изузетне заслуге за Републику Српску. 

 (2) Поводом 24. марта - Дана општине Прња- 
вор, Скупштина општине Прњавор додјељује преду- 
зећу „CereX“ д.о.о. Прњавора, ПОВЕЉУ општине 
Прњавор са златним грбом општине Прњавор, за 
постигнуте резултате у пословању и остварено 
високорангирано мјесто на ТОП-10 најбрже расту- 
ћих компанија у БиХ за 2019. годину. 

(3) Поводом 24. марта - Дана општине 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор додјељује 
Далибору Миланковићу из Доњих Палачковаца, 
ПОВЕЉУ општине Прњавор са сребрним грбом 
општине Прњавор, за постигнуте резултате у обла- 
сти привредних активности, у производњи здраве 
хране. 

 

Члан 2. 
 Поводом 24. марта - Дана општине Прња- 
вор, Скупштина општине Прњавор додјељује ПО- 
ХВАЛЕ општине Прњавор: 
 1) Александру Атићу из Прњавора, за заслу- 
ге у личном ангажовању спречавања ширења пожара 
који је захватио просторије „Радио Прњавора“, 
 2) Слађани Миланковић из Доњих Пала- 
чковаца, за допринос побољшања демографске слике 
општине Прњавор, 
 3) Горану Гуњевићу из Прњавора, за уче- 
ствовање у многобројним хуманитарним акцијама и 
покровитељствима, 
 4) Бори Бабићу из Штрбаца, за изузетно по- 
стигнуте приносе у пољопривреди -сточарска прои-  
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зводња, 
 5) Дајани Башић,  из Прњавора, за постигну- 
те изванредне резултате ученика. 

 

Члан 3. 
(1) Уз похвале општине Прњавор додјељују 

се и новчане награде у износу од по 300,00 КМ (три- 
стотине конвертибилних марака). 
 (2) Признања и награде додијелиће се на 
пријему поводом Славе Општине Прњавор, Прео- 
бражења Господњег. 

(3) За реализацију ове одлуке задужује се 
Стручна служба Скупштине општине и Одјељење за 
финансије Општинске управе општине Прњавор. 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-3/20                                 Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог про- 
јекта од посебног значаја за локални економски 
развој, испод тржишне цијене или без накнаде („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) 
чланa 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и 
члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 32. сједници одржаној 20. јула 2020. годи- 
не, 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 
испод тржишне цијене, и то земљишта означеног 
као: к.ч. 639/12 „Пустара“, њива, у површини од 5350 
м2 и к.ч. 639/13 „Пустара“, њива, у површини од 5439 
м2, обе уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у 
укупној површини од 10789 м2, у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела посједа, а којим према стању 
земљишне књиге одговарају парцеле старог премјера 
к.ч. 1356/178, у површини од 5350 м2 и к.ч. 1356/179, 
у површини од 5439 м2, обе  уписане у зк.ул. број 
2624, к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 
1/1 дијела власништва, 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 

јавног надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу 
са Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и 
Правилником о условима и начину отуђења непо- 
кретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 

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

 
Број: 01-111-12/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне са- 
моуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 32. сједници одржаној 
20. јула 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 354/1 „Липа“, њива 
5. класе, у површини од 7643 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 16/12 „Липа“, 
њива у површини од 7643 м2 уписана у „А“ листу 
зк.ул. број 95, к.о. Вучијак, власништво општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван зоне 
градског грађевинског земљишта, по почетној про- 
дајној цијени од 6.878,70 КМ, која је утврђена на 
основу процјене тржишне вриједности земљишта 
извршене од стране вјештака пољопривредне струке, 
у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
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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: 01-111-13/20                              Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 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“, 
бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 32. сједници одржаној 
20. јула 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 429/1 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 20724 м², уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1315/1 „Халилова 
бара“ њива у површини од 20724 м², уписана у „А“ 
листу зк. улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
 - к.ч. број 431/1„Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 60840 м2 , уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1311/2 „Халилова 
бара“ њива у површини од 60840 м², уписана у „А“ 
листу зк. уложак број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
 - к.ч. број 431/2 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 10293 м2, уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1348/5 „Халилова 

бара“ њива у површини од 10293 м², уписана у „А“ 
листу зк. улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
  - к.ч. број 432 „Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 26.454 м2,  уписана у ПЛ број 
83, к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. број 1348/2 
„Халилова бара“, њива у површини од 26.454 м2 
уписана у „А“ листу зк. улошка број 2624 к.о. 
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела, по почетној продајној цијени од 1.419.732,00 
КМ, која је утврђена на основу процјене 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 општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-14/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 43. став 1. Закона о уре- 
ђењу простора и грађењу („Службени гасник Репу- 
блике 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. 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 гласник општине Прњавор“ 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор на 32. сједници, одржној 20. јула 2020. године, 
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ 
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА „ПРЊАВОР“ (ИЗМЈЕНА I) 
 

 1) Скупштина општине Прњавор именује 
Савјет за укупно праћење израдеизмјене дијела Урба- 
нистичког плана „Прњавор“ (измјена I), (у даљем 
тексту „Савјет“), у саставу: 

1. Олег Хумењук, дипл. инж. грађевине, 
2. Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 
3. Радоје Дебељак, дипл. просторни планер, 
4. Борислав Петровић, дипл. инжењер еле- 

ктротехнике, 
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5. Сандра Лекић, дипл. инжењер архите- 
ктуре. 

 2) Замјенски члан за именоване чланове из 
тачке 1. је Синиша Новић, дипломирани инжењер 
архитектуре. 
 3) Савјет се именује ради укупног праћења 
израде измјене дијела Урбанистичког плана „Прња- 
вор“ (измјена I), вођењастручне и јавне расправе и 
усаглашавања ставова и интереса. 
 4) Савјет прати израдуизмјене дијела Урба- 
нистичког плана „Прњавор“ (измјена I) и заузима 
стручне ставове у погледу рационалности и квали- 
тета предложених планских рјешења, усаглашености 
документа са документима просторног уређења, који 
представљају основу за његову израду, као и уса- 
глашености документа са одредбама Закона о уре- 
ђењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону. 
 5) Савјет се именује на период док се не 
донесеизмјенадијела Урбанистичког плана „Прња- 
вор“ (измјена I). 
 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: 01-111-15/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Гаврић Славка сина Милована из  
Прњавора, у предмету допуне рјешења 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 гла- 
сник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 
161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17),  на 32. сједници одржаној 
дана 20. јула 2020. године, доноси 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор број 36-475-
58/2000 од 31.03.2000. године, а које је правоснажно 
дана 14.04.2000. године, на начин да се иза ријечи 
„к.о. Вучијак“, иза зареза, додаје текст који гласи: „а 
што се по грунтовном премјеру односи на к.ч. бр. 
455/2 „Вучијак“ њива у површини од 1164 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“. 
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

Образложење 
Гаврић Славко син Милована из Прњавора,  

поднио је захтјев којим тражи да се рјешење Ску- 
пштине општине Прњавор бр. 36-475-58/2000 од 
31.03.2000. године, а које је правоснажно дана 14.04. 
2000. године, којим је његовом оцу Гаврић Мило- 
вану сину Неде додијељено, без накнаде, неизгра- 
ђено грађевинско земљиште у државној својини, 
допуни земљишно-књижним подацима, како би мо- 
гло бити проведено у земљишним књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву утврђе- 
но је да је рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број 36-475-58/2000 од 31.03.2000. године, а које је 
правоснажно дана 14.04.2000. године, Гаврић Мило- 
вану сину Неде додијељено, без накнаде, неизгра- 
ђено грађевинско земљиште у државној својини, 
означено као к.ч. бр. 848/73 „Вучијак“ њива у повр- 
шини од 1164 m2, уписано у ПЛ бр. 36 к.о. Вучијак, 
плац број 73 (сада уписано у ПЛ бр. 381 к.о. Вучијак, 
као посјед Гаврић Славка сина Милована, са 1/1 ди- 
јела посједа), те да у рјешењу нису наведени земљи- 
шно-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. 848/73 „Вучијак“ 
њива у површини од 1164 m2, уписанoj у ПЛ бр. 30 
к.о. Вучијак (сада уписанoj у ПЛ бр. 381 к.о. Ву- 
чијак, као посјед Гаврић Славка сина Милована, са 
1/1 дијела посједа), одговара парцела грунтовног 
премјера означена као к.ч. бр. 455/2 „Вучијак“ њива 
у површини од 1164 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. Увидом у рјешење о насљеђивању Осно- 
вног суда у Прњавору, број 78 0 О 019868 16 О 2 од 
16.09.2016. године, а које је правоснажно дана 
04.10.2016. године, утврђено је да је за насљедника 
иза умрлог Гаврић Милована сина Неде, на 1/1 
дијела некретнина у површини од 1164 m2 у ПЛ. бр. 
381 к.о. Вучијак, проглашен син оставиоца Гаврић 
Славко син Милована. 

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

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 
Број: 01-475-10/20                               Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
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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 раду Комисије за анализу 
постојећих уговора у КП „Парк“ а.д. Прњавор, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj 
дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за анализу 

постојећих уговора у КП „Парк“ а.д. Прњавор 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о раду Комисије за анализу постојећих уговора 
у КП „Парк“ а.д. Прњавор. 

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

 
Број: 01-022-106/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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 Комисије за анализу 
постојећих уговора у КП „Парк“ а.д. Прњавор, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj 
дана 20. јула 2020. године, донијела је следеће 
 

ЗАКЉУЧКЕ   
 

 1. Скупштина општине Прњавор задужује 
Начелника општине да продужи мандат Комисије и 
прошири дјелокруг рада исте на остале елементе 
пословања предузећа. 

2. Скупштина општине Прњавор тражи од 
Начелника општине да у функцији представника ка- 
питала општине, у складу са процедурама, изврши 
кадровске промјене у КП „Парк“ а.д. Прњавор. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном до- 
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-106-1/20                          Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 културу Прњавор за 2019. 

годину, Скупштина општине Прњавор, на 32. сједни- 
ци одржанoj дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 

установе Центар за културу Прњавор  
за 2019. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о пословању Јавне установе Центар за ку- 
лтуру Прњавор за 2019. годину. 

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

 
Број: 01-022-107/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 Пр- 
њавор“, 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 и фина- 
нсијског плана Јавне установе Центар за културу 
Прњавор за 2020. годину, Скупштина општине Прња- 
вор, на 32. сједници одржанoj дана 20. јула 2020. го- 
ди не, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе Центар за 
културу Прњавор за 2020. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на Програм рада и финансијски план Јавне 
установе Центар за културу Прњавор за 2020. го- 
дину. 

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

 

Број: 01-022-108/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 Пр- 
њавор“, 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 Народна библиотека Прњавор за 
2019. годину, Скупштина општине Прњавор, на 32. 
сједници одржанoj дана 20. јула 2020. године, до- 
нијела је 
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ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештаја о пословању Јавне 
установе Народна библиотека Прњавор  

за 2019. годину 
 

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

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

 

Број: 01-022-109/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 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 Програма рада и финансијског плана 
Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 
2020. годину, Скупштина општине Прњавор, на 32. 
сједници одржанoj дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе Народна 
библиотека Прњавор за 2020. годину 

 

1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност на Програм рада и финансијски план Јавне 
установе Народна библиотека Прњавор за 2020. го- 
дину. 

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

 

Број: 01-022-110/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 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 Јавног преду- 
зећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2019. годину, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj 
дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о пословању Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 
 за 2019. годину 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавног предузећа „Радио Пр- 
њавор“ Прњавор за 2019. годину. 

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

 
Број: 01-022-111/20                              Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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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 
финансијског плана Јавног предузећа „Радио Прња- 
вор“ Прњавор за 2020. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 32. сједници одржанoj дана 20. јула 
2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Јавног предузећа „Радио 
Прњавор“ Прњавор за 2020. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност на Програм рада и финансијски план Јавног 
предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2020. 
годину. 

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

 
Број: 01-022-112/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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 Програ- 
ма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине 
Прњавор за 2019. годину, Скупштина општине Прња- 
вор, на 32. сједници одржанoj дана 20. јула 2020. 
године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 
мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и 

ерадикацију заразних болести на подручју 
општине Прњавор за 2019. годину 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о реализацији Програма мјера за спреча- 
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вање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију зара- 
зних болести на подручју општине Прњавор за 2019. 
годину. 

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

 

Број: 01-022-113/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

340 
 

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 утрошка 
средстава за техничко опремање Територијалне ва- 
трогасне јединице, изградњу објеката које користи 
Територијална ватрогасна јединица за своје акти- 
вности и чување ватрогасне опреме за 2019. години, 
Скупштина општине Прњавор, на 32. сједници одр- 
жанoj дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана 

утрошка средстава за техничко опремање 
Територијалне ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Територијална ватрогасна 
јединица за своје активности и чување  

ватрогасне опреме за 2019. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за 
техничко опремање Територијалне ватрогасне једи- 
нице, изградњу објеката које користи Територијална 
ватрогасна јединица за своје активности и чување 
ватрогасне опреме за 2019. годину. 

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

 

Број: 01-022-114/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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 Извјештајa о стању управног рјешавања 
у остваривању права и дужности грађана и правних 
субјеката у  Општинској упарви општине Прњавор у 
периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године, Скупшти- 
на општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj дана 
20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештајa о стању управног  

рјешавања у остваривању права и дужности 
грађана и правних субјеката у  Општинској 

упарви општине Прњавор у периоду 01.01.2019. 
до 31.12.2019. године   

 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о стању управног рјешавања у оства- 
ривању права и дужности грађана и правних субје- 
ката у Општинској упарви општине Прњавор у пери- 
оду 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: 01-022-115/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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 Извјештајa о раду Одбора за 
жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2019. до 
31.12.2019. године, Скупштина општине Прњавор, 
на 32. сједници одржанoj дана 20. јула 2020. године, 
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајњу Извјештаја о раду Одбора за жалбе 
општине Прњавор за период од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор 
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: 01-022-116/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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), на- 
кон разматрања Извјештајa о резултатима испити- 
вања задовољства грађана радом Општинске управе 
општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 
2019. години, Скупштина општине Прњавор, на 32. 
сједници одржанoj дана 20. јула 2020. године, дони- 
јела је 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о резултатима испитивања 

задовољства грађана радом Општинске управе 
општине Прњавор и Скупштине општине 

Прњавор у 2019. години 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје-  
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штај о резултатима испитивања задовољства грађана 
радом Општинске управе општине Прњавор и Ску- 
пштине општине Прњавор у 2019. години. 

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

 
Број: 01-022-117/20                             Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

344 
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју општине Прњавор у 2019. години, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj 
дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Информације о стању криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 

подручју општине Прњавор у 2019. години 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о стању криминалитета, јавног реда и 
мира и безбједности саобраћаја на подручју општине 
Прњавор у 2019. години. 

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

 
Број: 01-022-118/20                              Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

345 
 

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 коришћењу јавних повр- 
шина за 2019. годину, Скупштина општине Прња- 
вор, на 32. сједници одржанoj дана 20. јула 2020. 
године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Информације о коришћењу јавних 

површина за 2019. годину 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о коришћењу јавних површина за 
2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-119/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        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 Информације о организовању и 
наплати комуналне накнаде у 2019. години, Ску- 
пштина општине Прњавор, на 32. сједници одржанoj 
дана 20. јула 2020. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Информације о организовању и 
наплати комуналне накнаде у 2019. години 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о организовању и наплати комуналне 
накнаде у 2019. години. 

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

 
Број: 01-022-120/20                            Предсједник 

Датум: 20. јул 2020. године        Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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