
 

  

 

 

   

 
Број 3       Год. 45.  

 

25. фебруар 2009. год. 

Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 12. став (1) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној 24.2.2009. године, 

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавне установе 

Народна библиотека Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 18/07), у називу одлуке, 

ријеч: „оснивању“, замјењује се ријечју: 

„организовању“. 

 

Члан 2. 

 Члан 1. одлуке мијења се и гласи: 

„Скупштина општине Прњавор (у даљем 

тексту: oснивач) организује Јавну установу 

Народна библиотека Прњавор (у даљем тексту: 

установа) насталу подјелом  Јавне установе Центар 

за културу Прњавор, а ради обављања библиотечке 

дјелатности“. 

 

Члан 3. 

У члану 2. ставу 2. послије ријечи: „гласи“: 

додаје се ријеч: „ЈУ“. 

 

Члан 4. 

Члан 5. одлуке мијења се и гласи: 

„(1) Средства потребна за организовање 

установе чини дио имовине који се издваја ради 

организовања установе и вриједност те имовине је 

утврђена диобним билансом са стањем на дан 

31.12.2007. године и износи 187.121,92 КМ, а састо- 

ји се од сталних (основних) средстава: 

а) зграде у вриједност од 87.809,00 КМ, 

б) књига у вриједности од 98.012,92 КМ и 

в) опреме у вриједности од 1.300,00 КМ 

(2) Новчана средства потребна за почетак 

рада установе обезбиједиће се у буџету општине у 

износу од 2.000,00 КМ. 

(3) Међусобна права и обавезе између Јавне 

установе Народна библиотека и Јавне установе 

Центар за културу утврђена су диобним билансом 

са стањем на дан 31.12.2007. године“.  

 

Члан 5. 

 Овлашћује се Статутарно-правна комисија 

да сачини пречишћени текст одлуке. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-29/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.2.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                    Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 6. и 8. Закона о министа- 

рским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 

6/08), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 24.2.2009. године донијела је 

  

О Д Л У К У    

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора и  чланова Управног одбора 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор 

  

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање директора и чланова Управног одбора 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 3        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 25.2.2009. год. 
 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор. 

 
Члан 2. 

 Општи и посебни услови за именовање 

органа из претходног члана прописани су законом, 

оснивачким актом и статутом установе. 

 
Члан 3. 

 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Фокус“. 

 (2) Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 
Члан 4. 

 Скупштина општине именује Комисију за 

избор која ће провести процедуру јавног конкурса и 

доставити Комисији за избор и именовање ранг-

листу кандидата за органе из члана 1. ове одлуке. 

 
Члан 5. 

 Комисија за избор састоји се од 5 (пет) 

чланова. У Комисију за избор именују се лица која 

имају најмање исти или већи степен стручне спреме 

за који се спроводи поступак, те лица која су 

упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске. 

 
Члан 6. 

 Стручне и административно-техничке по- 

слове 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: 01-022-30/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.2.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 36. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/08 и 118/05), члана 

30. и члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 8/05 

и 6/08) Скупштина општине Прњавор, на 3. 

сједници одржаној 24.2.2009. године донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Oдлуке о накнадама  

одборницима и члановима радних тијела  

Скупштине општине Прњавор 

 

Члан1. 

 У Одлуци о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 13/07) у члану 3. ставу 4. иза ријечи „Чланови“ 

додаје се ријеч: „сталних“, а иза ријечи: „Ску- 

пштине“ додају се ријечи: „који нису одборници и 

сви чланови повремених радних тијела“. 

У истом члану у ставу 5. иза ријечи: 

„Члановима“ додају се ријечи „повремених“.“ 

 

Члан 2. 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у („Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“). 
 

Број: 01-022-31/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.2.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               

Прњавор,                      Брано Жунић, дипл.правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 2.12 став 9. Изборног 

закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник 

БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 

и 37/08) Скупштина општине Прњавор на 3. 

сједници одржаној дана 24.2.2009. године,  донијела 

је следећу  
 

О  Д  Л  У  К  У 

o сталној мјесечној накнади члановима  

Општинске изборне комисије Прњавор 
 

Члан1. 

Члановима Општинске изборне комисије 

Прњавор у 2009. години одређује се стална 

мјесечна накнада у износу од 544,86 КМ. 
 

Члан 2. 

Стална мјесечна накнада исплаћује се 

мјесечно са ставке 614300 „Накнада трошкова 

ОИК“ Буџета општине Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-32/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.2.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.    
_________________________________________________________________________________________ 

 



Страна 3 – Број 3        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 25.2.2009. год. 
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На основу члана 12. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), Скупштина 

општине Прњавор на 3. сједници одржаној 

24.02.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку мандата одборнику у Скупштини 

општине Прњавор Сретку Аулићу 

 

I 

         Сретку Аулићу из Прњавора престаје мандат 

одборника у Скупштини општине Прњавор на 

лични захтјев са даном 24.02.2009. године ради 

неспојивости функција. 

 

II 

         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-13/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                   

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 7, 9. и 10. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Извјештаја Верификационе комисије, 

Скупштина општине Прњавор на 3. сједници 

одржаној 24.02.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ  

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

I 

Верификује се мандат у Скупштини општи- 

не Прњавор, одборнику Слободану Рудоњићу са 

листе Демократског народног савеза. 

   

II 

          Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-14/09                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                       

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

22 
 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Скупштина 

општине Прњавор на 3. сједници одржаној 

24.02.2009. године, донијела је 

  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање директора и 

чланова управног одбора Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор 

 

I 

          У Комисију за избор за провођење поступка 

по Јавном конкурсу за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор (у даљем 

тексту: Комисија за избор) именују се: 

1. Владо Вујановић, предсједник, 

2. Момчило Винчић, члан, 

3. Драгана Марковић, члан, 

4. Паулина Бородењко, члан, 

5. Бранка Ристић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије за избор је да у складу са 

законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 

избор и именовање директора и чланова управног 

одбора Јавне установе Народна библиотека 

Прњавор, што укључује контролу испуњавања 

услова, обављање интервјуа са кандидатима и 

утврђивање ранг-листе кандидата.  

Комисија за избор ће извјештај о прове- 

деном поступку са утврђеном ранг-листом канди- 

дата за избор по Јавном конкурсу за избор и 

именовање директора и чланова Управног одбора 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор 

доставити Комисији за избор и именовања 

Скупштине општине. 

 

III 

         Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-30-1/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                       

Прњавор,                    Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. и 52. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), Скупштина 

општине Прњавор, на 3. сједници одржаној дана 

24.02.2009. године, донијела је 



Страна 4 – Број 3        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 25.2.2009. год. 
 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2009. годину и нацрт Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2009. 

годину су суштински и формално-технички прихва- 

тљиви за даљу скупштинску процедуру. 

 

II 

Скупштина општине тражи од начелника 

Општине да у року од 15 дана проведе јавну 

расправу о нацрту буџета oпштине Прњавор за 

2009. годину. 

 

III 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-013-12/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу  члана 10. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Извјештаја Верификационе комисије, 

Скупштина општине Прњавор на 3. сједници 

одржаној дана 24.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Усваја се Извјештај Верификационе коми- 

сије с приједлогом рјешења о престанку мандата 

одборнику Сретку Аулићу у Скупштини општине 

Прњавор и рјешења о верификацији мандата 

одборнику Слободану Рудоњићу у Скупштини 

општине Прњавор са листе ДНС. 

  

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-36/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Закључка о приступању изради 

Пословника Скупштине општине Прњавор, на 3. 

сједници одржаној 24.02.2009. године Скупштина 

општине Прњавор доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Овлашћује се Статутарно-правна комисија 

да приступи изради Пословника Скупштине општи- 

не Прњавор. 

 

II 

Основа за израду Пословника је важећи 

Пословник Скупштине општине Прњавор.  

 

III 

 Клубови одборника и одборници приједло- 

ге везане за израду Пословника могу доставити 

Статутарно-правној комисији најкасније до 15.03. 

2009. године. 

 

IV 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-38/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Одлуке о сталној мјесечној накнади 

Општинске изборне комисије Прњавор Скупштина 

општине Прњавор, на 3. сједници одржаној дана 

24.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Скупштина општине Прњавор тражи од 

Општинске изборне комисије да за наредну 

сједницу Скупштине припреме Извјештај о свом 

раду за период 2004. – 2008. година. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-34/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 
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Датум: 24.02.2009. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања нацрта Одлуке о приступању изради 

Просторног плана општине Прњавор за период од 

2010. до 2030. године, Скупштина општине Прња- 

вор, на 3. сједници одржаној дана 24.02.2009. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Нацрта Одлуке о приступању изради 

Просторног плана општине Прњавор за период од 

2010. до 2030. године суштински и формално-

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-37/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

28 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања Информације о стању криминалитета, 

јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 

путевима на подручју општине Прњавор у 2008. 

години, Скупштина општине Прњавор, на 3. сједни- 

ци одржаној дана 24.02.2009. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Скупштина општине Прњавор је упозната 

са Информацијом о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и безбједности саобраћаја на путевима 

на подручју општине Прњавор у 2008. години. 

 

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

Центра јавне безбједности Бањалука да информише 

Скупштину општине о наводима дневног листа 

Глас Српске од 23.02.2009. године у вези са 

наоружавањем одређених лица са подручја наше 

општине и утицајем на укупно стање безбједности 

на подручју општине Прњавор. 

 
III 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-35/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Неимаревић Ристе сина Мике из Прња- 

вора, а на основу члана 31. став 1. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 

4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 29/94), члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, бр. 112/06) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), на сједници 

одржаној дана 24.02.2009. године, д о н о с и  

 
О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Неимаревић  

Ристе сина Мике из Прњавора за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 605/1 „Бријег“ њива у површини 

од 577 м2,  

- к.ч. бр. 605/4 „Бријег“ њива у површини 

од 464 м2,  

- к.ч. бр. 605/5 „Бријег“ њива у површини 

од 94 м2,  

- к.ч. бр. 605/6 „Бријег“ њива у површини 

од 405 м2,  

- к.ч. бр. 626/1 „Кућиште“ двориште у повр- 

шини од 205 м2,  

                                             кућа и зграда у 

површини од 528 м2, 

- к.ч. бр. 978 „Забрњаче“ двориште у повр- 

шини од 457 м2,  

                                                          кућа и зграда у 

површини од 72 м2, 

- к.ч. бр. 979/1 „Забрњаче“ њива  у површи- 

ни од 16.622  м2,  

- к.ч. бр. 979/6 „Забрњаче“ њива у површи- 

ни од 6.154 м2,  
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- к.ч. бр. 979/7  „Забрњаче“ њива у површи- 

ни од 4.000 м2,  

- к.ч. бр. 979/8 „Забрњаче“ њива у површи- 

ни од 1.792 м2,  

- к.ч. бр. 981/1 „Забрњаче“ шума у површи- 

ни од 250 м2,  

- к.ч. бр. 981/2  „Забрњаче“ шума у површи- 

ни од 181 м2 и  

- к.ч. бр. 982 „Забрњаче“ шума у површини 

од 684 м2, уписане у ПЛ. бр. 791 к.о. Прњавор, на 

којима је уписан као супосједник са 1/6 дијела по 

цијени од 46.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

                                                                                         

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама  члана  31.  став 1.  Закона  о  

промету  непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају сувла- 

снику, носиоцу станарског права, односно општини 

на чијем се подручју та зграда или стан налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Неимаревић Ристо син Мике из Прњавора 

је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине уписане у ПЛ. бр. 791 к.о. Прњавор, на 

којима је уписан као супосједник са 1/6 дијела, по 

цијени од 46.000,00 КМ. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-6/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Новарлић Небојше сина Живојина из 

Прњавора, а на основу члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

24.02.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Новарлић 

Небојше сина Живојина из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- пословни простор - локал број 2, у Прња- 

вору, насеље „Исток“,  приземље, ламела 1, укупне 

корисне површине од 30,60 м2, изграђен на парцели 

бр. 872/2 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 123 к.о. Прњавор, по 

цијени од  40.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

који намјерава да прода пословну зграду или 

пословну просторију дужан да ту зграду или 
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пословну просторију претходно понуди на продају 

сувласнику, закупцу који ту зграду или просторију 

непрекидно користи најмање пет година, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или 

пословна просторија налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Новарлић Небојша син Живојина из 

Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине и то: пословни простор -  

локал број 2, у Прњавору, насеље „Исток“,  

приземље, ламела 1, укупне корисне  површине од 

30,60 м2, изграђен на парцели бр. 872/2 к.о. 

Прњавор, уписан у Књигу уложених уговора о 

продаји пословних зграда, пословних просторија и 

гаража лист бр. 123 к.о. Прњавор, по цијени од  

40.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-7/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди „НБС ГРОУП“ д.о.о. Шамац, а на основу 

члана 32. став 1. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 

22/91 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 

29/94) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 24.02.2009. године,  

доноси  

 
О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду „НБС ГРОУП“ 

д.о.о. Шамац, за куповину некретнина означених  

као: 

- к.ч. бр. 925/9 „Кућиште“ пословни објекат 

у површини од 1782 м2, 

- к.ч. бр. 925/19 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 540 м2, 

- к.ч. бр. 925/20 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 540 м2, 

- к.ч. бр. 925/22 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 2604 м2, уписане ПЛ. бр. 3941 к.о. Прњавор 

(стари бр. 357/5 „Кућиште“ њива у површини од 

1050 м2, 357/9 „Кућиште“ њива у површини од 540 

м2 и 357/10 „Кућиште“ њива у површини од 540 м2, 

уписане у зк. ул. бр. 1867 (електронски); 358/11 

„Кућиште“ пословни објекат и двориште у површи-

ни од 2017 м2, уписане у зк. ул. бр. 1868 (еле- 

ктронски), исте к.о.), по цијени од 2.900.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
 Одредбама члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

који намјерава да прода пословну зграду или 

пословну просторију дужан да ту зграду или 

пословну просторију претходно понуди на продају 

сувласнику, закупцу који ту зграду или просторију 

непрекидно користи најмање пет година, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или 

пословна просторија налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
НБС ГРОУП“ д.о.о. Шамац је поднијела 

понуду којом је понудила општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 925/9, 925/19, 925/20 и 925/22, 

уписане у ПЛ. бр. 3941 к.о. Прњавор (стари бр. 

357/5, 357/9 и 357/10, уписане у зк. ул. бр. 1867 
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(електронски); 358/11, уписане у зк. ул. бр. 1868 

(електронски), исте к.о.), по цијени од 2.900.000,00 

КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-15/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Черековић Софије кћери Стефана из 

Прњавора, а на основу члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

24.02.2009. године,  д о н о с и  
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права пре- 

че куповине, не прихвата понуду Черековић Софије 

кћери Стефана из Прњавора за куповину некретни- 

на означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Трг српских 

бораца бр. 14, улаз Ц, спрат бр. 3, број стана 10, 

укупне корисне површине од 47,48 м2, изграђен на 

парцели бр. 786 к.о. Прњавор, уписан у Књигу  

уложених уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 997 к.о. Прњавор, по цијени 

30.000,00 ЕУР. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

 Одредбама члана 31. став 1. Закона о про- 

мету непокретности је прописано да је власник или 

правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Черековић Софија кћи Стефана из Прњаво- 

ра је поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Трг 

српских бораца бр. 14, улаз Ц, спрат бр. 3, број 

стана 10, укупне корисне површине од 47,48 м2, 

изграђен на парцели бр. 786  к.о. Прњавор, уписан у 

Књигу уложених уговора о откупу стамбених 

зграда и станова лист бр. 997 к.о. Прњавор, по 

цијени 30.000,00 ЕУР. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-16/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Мандић Перице сина Славка из 

Прњавора, а на основу члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

24.02.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Мандић 

Перице сина Славка из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 
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- пословни простор бр. ПР-10 у објекту 

тржног центра на градском тргу у  Прњавору, у 

површини од 23,45 м2 изграђен на парцели бр. 

744/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу  уложених  

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 125  к.о. Прњавор, по 

цијени  од 30.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном гласни- 

ку општине Прњавор“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

који намјерава да прода пословну зграду или 

пословну просторију дужан да ту зграду или 

пословну просторију претходно понуди на продају 

сувласнику, закупцу који ту зграду или просторију 

непрекидно користи најмање пет година, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или 

пословна просторија налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Мандић Перица син Славка из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: пословни простор бр. ПР-10 у објекту тржног 

центра на градском тргу у Прњавору, у површини 

од 23,45 м2 изграђен на парцели бр. 744/1 к.о. 

Прњавор, уписан у Књигу уложених уговора о 

продаји пословних зграда, пословних просторија и 

гаража лист бр. 125  к.о. Прњавор, по цијени  од 

30.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна по- 

себна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-17/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Бајрић рођ. Капо Атифе кћери Ћазима из 

Вогошће, заступане по пуномоћнику Одобашић 

Бејди из Прњавора, а на основу члана 8. став 3. 

Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

112/06) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 24.02.2009. године,  

доноси  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Бајрић рођ. 

Капо Атифе кћери Ћазима из Вогошће за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 8/113 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 34 м2, уписане у зк.ул. бр. 2172 (електро- 

нски), к.о. Прњавор по цијени од  35,50 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Бајрић рођ. Капо Атифа кћи Ћазима из 

Вогошће, заступана по пуномоћнику Одобашић 
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Бејди из Прњавора је поднијела понуду којом је 

понудила општини Прњавор као носиоцу права 

прече куповине своје некретнине означене као к.ч. 

бр. 8/113, уписане у зк.ул. бр. 2172 (електронски), 

к.о. Прњавор, по цијени од  35,50 КМ по 1 м2. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-18/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Кондић Мирослава сина Душана из 

Горњих Штрбаца, а на основу члана 8. став 3. 

Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

112/06) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 24.02.2009. године,  

доноси  
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Кондић 

Мирослава сина Душана из Горњих Штрбаца за 

куповину некретнина означених као: 

- к.ч. бр. 1035/30 „Гложић“ њива у пов. од 

16 м2,  

- к.ч. бр. 1035/34 „Гложић“ њива у пов. од 

497 м2, уписане у ПЛ. бр. 3213 к.о. Прњавор,  

(стари бр. 274/14 и 274/17, уписане у зк.ул. бр. 2336 

(електронски), исте к.о.); 

 као и ½  дијела некретнина означених  као:  

- к.ч. бр. 1035/27 „Гложић“ њива у пов. од 

162 м2,  

- к.ч. бр. 1035/29 „Гложић“ њива у пов. од 

422 м2, уписане у ПЛ. бр. 3196 к.о. Прњавор, (стари 

бр. 275/14 и 274/13, уписане у зк.ул. бр. 2311 (елек- 

тронски), исте к.о.); по цијени од  40,00 КМ по 1м2. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше-  

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Кондић Мирослав син Душана из Горњих 

Штрбаца је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1035/30 и 1035/34, уписане у ПЛ. бр. 3213; ½ дијела 

од к.ч. бр. 1035/27 и 1035/29, уписане у ПЛ. бр. 

3196 (стари бр. 274/14 и 274/17, уписане у зк.ул. бр. 

2336 (електронски); ½ дијела од 275/14 и 274713, 

уписане у зк.ул. бр. 2311 (електронски)) све к.о. 

Прњавор, по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-19/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Радоњић Томислава сина Милоша из 

Хрваћана, а на основу члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

24.02.2009. године,  д о н о с и  

 
О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Радоњић 

Томислава сина Милоша из Хрваћана за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 742/10 „Луке“ двориште у повр-  
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шини од 583 м2, 

            кућа и зграда у површини од 328 м2, 

уписане у ПЛ. бр. 469 к.о. Хрваћани (стари бр. 

426/11 „Лука“ кућа, зграда и двориште у површини 

од 911 м2, уписане у зк.ул. бр. 11 (електронски), 

исте к.о.), по цијени од 150.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно- 

шења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

 Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Радоњић Томислав син Милоша из 

Хрваћана је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине као к.ч. бр. 742/10, 

уписане у ПЛ. бр. 469 к.о. Хрваћани (стари бр. 

426/11, уписане у зк.ул. бр. 11 (електронски), исте 

к.о.) по цијени од 150.000,00 КМ. 

Уз понуду Радоњић Томислав је приложио 

и сагласност хипотекарног повјериоца „Hypo Alpe-

Adria-Bank“ а.д. Бањалука бр. 01-2-985/09 од 

22.01.2009. године и тражиоца извршења  

„Raiffeisen bank“ д.д. БиХ - Главна филијала 

Бањалука од 09.02.2009. године за подношење 

понуде општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине у вези некретнина које су предмет 

понуде, а у складу са Законом о промету 

непокретности. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-20/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Рајачић Милана сина Ваје из Прњавора, 

а на основу члана 31. став 1. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 

4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 8/05), на сједници одржаној дана 24.02.2009. 

године,  д о н о с и  
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Рајачић Мила- 

на сина Ваје из Прњавора за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 887/8 „Кућиште“ двориште у 

површини од 268 м2, 

                               кућа и зграда у површини 

од 72 м2, уписане у ПЛ. бр. 2867 к.о. Прњавор 

(стари бр. 15/40 уписане у зк.ул. бр. 170 (електро- 

нски), исте к.о.), по цијени од 61.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

 Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту  
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зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Рајачић Милан син Ваје из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

као к.ч. бр. 887/8, уписане у ПЛ. бр. 2867 к.о. 

Прњавор (стари бр. 15/40, уписане у зк.ул. бр. 170 

(електронски), исте к.о.) по цијени од 61.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-25/09               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 49. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), начелник 

општине Прњавор, доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије 

 

I 

 Именује се Комисија за ревизију 

извршених уписа у матичној књизи рођених у 

књизи држављана који се воде у мјесним 

канцеларијама (18 теренских канцеларија) на 

подручју општине Прњавор, у сљедећем саставу: 

1. РИСТИЋ БРАНКА, шеф шалтер сале и 

мјесних канцеларија, за предсједника, 

2. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОРАНКА, ВД наче- 

лника Одјељења за општу управу, за замјеника 

предсједника, 

3. ШАЈИНОВИЋ СЛОБОДАНКА, стручни 

сарадник за послове матичара и центра за бирачки 

списак, за члана, 

4. СИМИЋ ДРАГАНА, стручни сарадник 

за послове матичара, за замјеника члана, 

5. РАДУЈКОВИЋ ЗОРАН, стручни сара- 

дник за администрирање веб-странице и надзор над 

информационим системом, за члана и 

6. ВУКИЋ РОДОЉУБ, виши стручни сара- 

дник за надзор и управљање над информационим 

системом – администратор система, за замјеника 

члана. 

 

II 

 Задатак комисије је да у периоду од 2.3.-

9.3.2009. године посјети све мјесне канцеларије 

наведене у тачки I овог рјешења и изврши увид у 

матичне књиге рођених и књиге држављана, које су 

вођене за период од априла 1992. године и то на 

начин да: 

- изврши увид у матичне књиге за наведени 

период и по принципу случајног узорка изврши 

увид у архиву и приложену документацију на 

основу које је извршен упис, односно да утврди да 

ли је постојао правни основ за упис, 

- сачини извјештај о извршеној ревизији и 

исти достави начелнику општине. 

 

III 

 Ово рјешење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-014-41/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.2.2009. год.                       мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

39 
  

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) начелник општине Прњавор 

доноси следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије 

 

I 

  Именује се Комисија за ревизију изврше- 

них уписа у матичној књизи рођених и књизи 

држављана, које се воде у Мјесној канцеларији 

Прњавор (сједиште у згради oпштине) у следећем 

саставу: 

1. РИСТИЋ БРАНКА,  шеф шалтер сале и 

мјесних канцеларија, за предсједника,  

2. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОРАНКА, В.Д. наче- 

лника Одјељења за општу управу, за замјеника 

предсједника, 

3. ЛЕПИР БОЖО, стручни сарадник за 

послове матичара, мјесних канцеларија и мјесних  
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заједница, за члана, 

4. БАСТАХ РАСМА, стручни сарадник за 

послове матичара, мјесних канцеларија и мјесних 

заједница, за замјеника члана, 

5. РАДУЈКОВИЋ ЗОРАН, стручни сара- 

дник за администрирање web-странице и надзор 

над информационим системом, за члана и 

6. ВУКИЋ РОДОЉУБ, виши стручни сара- 

дник за управљање и надзор над информационим 

системом – администратор система, за замјеника 

члана. 

 

II 

 Задатак Комисије је да дана 10.03.2009. 

године у Mјесној канцеларији Прњавор (сједиште 

општине Прњавор), изврши увид у матичне књиге 

рођених и књиге држављана, које су вођене за 

период од априла 1992. године, и то на начин да: 

- изврши увид у матичне књиге за наведени 

период и по принципу случајног узорка изврши 

увид у архиву и приложену документацију на 

основу које је извршен упис, односно да утврди да 

ли је постојао правни основ за упис, 

- сачини извјештај о извршеној  ревизији и 

исти достави начелнику општине и начелнику 

Одјељења за општу управу. 

 

III 

  Ово рјешење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/ 1-014-41-1/09                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.2.2009. год.                      мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) начелник општине доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о одређивању лица за утврђивање стања 

стамбених објеката 

 
I 

 За утврђивање стања стамбених објеката на 

подручју општине Прњавор, а по захтјевима 

расељених лица и повратника, одређује се: 

 1. Илишковић Горан, стручни сарадник за 

геодетске послове у Одјељењу за просторно 

уређење и 

 2. Кустурић Крстана, стручни сарадник за 

локалне путеве у Одјељењу за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/ 1-014-56/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 03.03.2009. год.                     мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), начелник 

општине Прњавор, донио је дана 24.02.2009. 

године, с л е д е ћ и 

 

К О Д Е К С 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 

 

Члан 1.  

              Овим кодексом дефинишу се смјернице и 

правила која промовишу успостављање и одржа- 

вање професионалне, ефикасне, економичне, 

непристрасне и транспарентне матичне службе и 

има обавезујућу снагу за све запослене у Одјељењу 

за општу управу Административне службе општине 

Прњавор. 
 

Члан 2. 

              Сви матичари, односно запослени на 

пословима грађанских стања пажљиво су одабрани 

и примљени у радни однос у складу са важећим 

прописима Републике Српске, упознати су са 

прописима на основу којих ће вршити своје 

законске обавезе и овим кодексом. 

 

Члан 3.              

              Свако лице које ради на обради података 

везаних за лична документа (извод из матичне 

књиге рођених, увјерење о држављанству) даје 

изјаву којом се обавезује да ће се придржавати овог 

кодекса. 

 

Члан 4.   

             Запослени у Одјељењу за општу управу 

Административне службе општине Прњавор је 

дужан упознати се са свим прописима везаним за 

обављање свог посла и обавезати се на константно 

лично усавршавање кроз програме обука који се 

организују. 

              Дужан је да поступа у складу са Уставом, 

законом и другим прописима, према правилима 

струке и политички неутрално. 

              Нико не смије вршити утицај на запосленог 

да чини нешто што је супротно важећим пропи- 

сима. 
 

Члан 5. 

              Запослени су дужни омогућити заштиту 

законитости и примјену закона једнако за све људе 
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без обзира на њихову религију и етничку припа- 

дност, расу и пол, земљу рођења и националност. 
 

Члан 6. 

              Законито обављање послова везаних за 

издавање извода из матичне књиге рођених и 

увјерења о држављанству је највећи приоритет. 

              Ако запослени примјете да се чини било 

које кажњиво дјело, дужни су обавјестити надле- 

жног руководиоца или надлежне институције. 
 

Члан 7. 

              Запослени се неће користити било којом 

криминланом радњом или бити умјешан у било 

који облик корупције, неће прихватити поклоне или 

услуге за обављање свога посла или за необављање 

свога посла. 
 

Члан 8. 

              Запослени ће поштовати повјерење јавно- 

сти којој служе и неће јавно изражавати своје 

примједбе, осим ако закон или друга обавеза 

његовог посла не захтјева другачије. 

              Полагаће рачуне јавности, а претпоста- 

вљене извјештавати у писменом облику о свом 

послу благовремено, детаљно и истинито. 

              Чак и ако направи неку грешку, поштено ће 

је забиљежити. 
 

Члан 9. 

              Запослени се неће користити службеним 

обиљежјима институције у којој раде да би 

истицали интересе било које политичке, религијске 

или друге идеологије. 

Понашаће се с највећом могућом непри- 

страсношћу и фер односом према свима,  користећи 

кодекс професионалне етике да одреди своје 

понашање. 

 

Члан 10. 

              Ако се појави проблем који запослени не 

може ријештити, пронаћи ће надлежно лице које га 

може ријешити или ће тражити од претпостављених 

да изнађу рјешење. 

              Унапређиваће самога себе сталним учењем, 

образовањем, професионалном спремношћу, ли- 

чним изгледом, бити уредан како би презентовао 

своју институцију и био узоран грађанин. 

 

Члан 11. 

              Као службеник Одјељења за општу управу 

Административне службе општине Прњавор у коме 

је запослен посветиће се своме позиву, без обзира 

на личне проблеме. 

              Чуваће углед и назив општине Прњавор. 

 

Члан 12.  

Запослени ће часно и поштено обављати  

своје обавезе чувања правног поретка, те личним 

примјером показати одлучност у својој намјери. 

 

Члан 13. 

              Кодекс ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-26/09                    

Датум: 24.02.2009. год.                       Н А Ч Е Л Н И К              

Прњавор,                                           мр Дарко Томаш, с.р.          
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 118/05 и 42/05), 

начелник општине Прњавор,  доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

о допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне 

службе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и системати- 

зацији радних мјеста Административне службе 

општине Прњавор – пречишћени текст ( „Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/08, 17/08 и 

19/08), у Служби за јавне набавке и заједничке 

послове, у члану 26. став 1. послије тачке 2. додаје 

се тачка 2а, која гласи:  

„ 2а. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАЈЕ- 

ДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – ПОМОЋНИК ШЕФА 

СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

СТАТУС: СЛУЖБЕНИК 

УСЛОВИ: ССС, IV степен техничког смје- 

ра, 6 мјесеци радног искуства, положен стручни 

испит за рад у административној служби, 

познавање рада на рачунару. 

СЛОЖЕНОСТ: Сложени стручни послови 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од  дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-113-1/08                       НАЧЕЛНИК                                                                                                                   

Датум: 25. 2. 2009. год.                  мр Дарко Томаш, с.р.  
_________________________________________________________________________________________ 
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