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На основу члана 46. став 2. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник Републике 

Српске“, број 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 

30. Статута општине Прњавор, („Службени гласник 

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

општине Прњавор на 5. сједници одржаној дана 

27.04.2009. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Регулационог плана 

пословно – туристичке зоне „Вијака“ 

 

Члан 1. 

           (1) Приступа се изради Регулационог плана 

пословно – туристичке зоне „Вијака“ (у даљем 

тексту: план).  

(2) Укупна површина обухвата плана чијој 

изради се приступа је цца 330 ха. 

 

Члан 2. 

      Зона обухвата почиње од споја 

магистралног пута Бањалука-Дервента и доводног 

канала за рибњак и иде правцем југа, ивицом 

доводног канала, у дужини од 900 метара. Ту 

граница ломи лијево, пресијеца доводни канал и 

иде ивицом пута к.ч. 3840/1, к.о. Г. Штрпци, у 

дужини од 660 метара, гдје граница ломи десно и 

иде границом парцела 593/1, 598, 600 и парцела 

593/2, 590, 591, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 584/1, 

584/2, 584/3, 803, 802, 800, 797 и 796, гдје долази до 

пута означеног као к.ч.3841/1 и иде путем у дужини 

од 610 метара. Овдје граница поново ломи лијево и 

наставља границом парцела 676 и 678 са парцелама 

680, 683/1, 704, 673, 674, 672/3 и 672/2, гдје се 

граница ломи улијево и наставља ивицом пута 

означеног као к.ч.659 у дужини од 400 метара, а 

затим наставља потоком Нетача и иде узводно у 

правцу југа у дужини од 1100 метара. Поток Нетача 

је уједно и природна граница државног и приватног 

земљишта, а такође и граница села Вучијак и 

Штрпци Горњи. Ту граница ломи у десно и 

наставља ивицом пута означеног као к.ч. 205, 

к.о.Вучијак у дужини од 530 метара, гдје се поново 

ломи у десно и наставља ивицом пута означеног као 

к.ч.211, у правцу сјевера и на дужини од 1300 

метара долази до пута за Сегиће означеног као 

к.ч.127, даље наставља ивицом овог пута и у 

дужини од 270 метара долази до моста којим 

регионални пут Прњавор-Добој прелази преко 

доводног канала за рибњак. Ту граница ломи улије- 

во и иде у правцу запада ивицом доводног канала, 

те на дужини од 1250 метара долази до ријеке 

Вијака. Даље граница ломи у десно и иде ивицом 

ријеке Вијака у дужини од 840 метара и даље 

наставља границом парцела 284 и 269 са парцелама 

283, 281, 280/1, 278/1, 279/1 и 270/1, гдје граница 

обухвата долази до регионалног пута Прњавор-

Добој. Ту граница ломи лијево и иде регионалним 

путом у дужини од 100 метара гдје долази до 

магистралног пута Бањалука-Дервента и ломи у 

правцу истока, иде ивицом магистралног пута у 

дужини од 2.500 метара и долази до споја са 

каналом за наводњавање рибњака, одакле је 

граница и кренула. 

 

Члан 3. 

(1)  Носилац припреме плана је Одјељење 

за просторно уређење. 

            (2) Носилац припреме плана ће као улазне 

параметре обезбједити и учинити доступном 

носиоцу израде плана сву постојећу информационо-

документациону основу са програмима и програ- 

мским елементима, а у складу са чланом 57. Закона 

о уређењу простора (неопходну за израду плана).  

 

Члан 4. 

(1) Рок за израду плана је 45 радних дана од 

дана закључења уговора којим ће се дефинисати 

међусобна права и обавезе носиоца припреме и 

носиоца израде плана. 

(2) Нацрт плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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припреме плана.          

        (3) Приједлог плана и одлуку о доношењу 

плана са потребним образложењем  утврдиће 

носилац припреме и начелник општине. 

                                                                             

Члан 5. 

Средства за израду плана обезбиједиће 

општина Прњавор.                                                                                                          

       

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине  Прњавор“. 

 
Број: 01-022-74/09                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 27.04.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   
Прњавор,                    Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 67. и 55. став 1. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник Републике 

Српске“, број 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 

30. Статута општине Прњавор, („Службени гласник 

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

општине Прњавор на 5. сједници одржаној дана 

27.04.2009. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о приступању измјени дијела Регулационог плана 

пословне зоне „Силос“ (измјена II) 

 

Члан 1. 

 (1) Приступа се изради измјене дијела 

Регулационог плана пословне зоне „Силос“ (измје- 

на II) - (у даљем тексту: план).  

(2) Укупна површина обухвата плана чијој 

се изради приступа је цца 3,20 ха. 

 

Члан 2. 

 Граница обухвата креће од споја прилазног 

пута силосима са магистралним путем Бањалука-

Дервента и иде десном ивицом магистралног пута у 

правцу југоистока до границе парцела 1788/3 

и1817/3, гдје се граница ломи и иде границом 

поменутих парцела и парцеле 1784/1, затим ломи у 

правцу сјеверозапада, сијече парцелу 1784/4 и иде 

новопројектованом улицом до споја са прилазним 

путем силосима, гдје се граница поново ломи и 

наставља поменутим прилазним путем до споја са 

магистралним путем, одакле је граница обухвата и 

почела. 

 

Члан 3. 

(1) Носилац припреме плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

            (2) Носилац припреме плана ће као улазне 

параметре, обезбједити и учинити доступном 

носиоцу израде плана сву постојећу информационо-

документациону основу са програмима и 

програмским елементима у складу са чланом 57. 

Закона о уређењу простора, неопходну за израду 

плана.                                                                                                                            

 

Члан 4. 

(1) Рок за израду плана је 30 дана од дана 

закључења уговора којим ће се дефинисати 

међусобна права и обавезе носиоца припреме и 

носиоца израде плана. 

(2) Нацрт плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана у просторијама носиоца 

припреме плана.                

        (3) Приједлог плана и одлуку о доношењу 

плана са потребним образложењем  утврдиће 

носилац припреме и начелник општине. 

                                                                                 

Члан 5. 

Средства за израду плана обезбједиће 

заинтересовани инвеститори. 

 

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине  Прњавор“. 

 

Број: 01-022-75/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 27.04.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
Прњавор,                    Брано Жунић, дипл. правник, с.р.                                  
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 121. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

13.05.2009. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака за именовање у  

Комисију за спровођење поступка за пријем 

службеника у Административну службу општине 

Прњавор 

 

Члан 1. 

Утврђује се листа стручњака за именовање 

у Комисију за спровођење поступка за пријем 

службеника у Административну службу општине 

Прњавор: 

1. Александар Вуковић, доктор медицине, 

2. Славиша Прерадовић, доктор медицине, 

3. Далибор Томаш, дипл. економиста, 
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4. мр Саша Вученовић, 

5. доц. др Горан Радивојац, 

6. Наташа Божић, дипл. правник, 

7. Маја Дакић, дипл. новинар, 

8. Љубиша Ђураш, дипл. инж. грађевине, 

9. Дарио Врховац, дипл. инж. технологије, 

10. Далибор Дудић, дипл. економиста, 

11. Јасна Сарић, проф. енглеског језика, 

12. Сања Срдић, дипл. новинар, 

13. Бранко Дакић, дипл. новинар, 

14. др Радислав Винчић, 

15. др Миле Васић, 

16.  мр Синиша Гатарић, 

17.  мр Славиша Јењић, 

18.  мр Љубомир Југовић, 

19.  Жељко Грумић, дипл. инж. пољопривреде, 

20.  Вујадин Ивановић, дипл. инж. електротехнике, 

21.  Миладин Божуновић, дипл. инж. архитектуре, 

22.  Ивица Фужинато, дипл. инж. грађевинарства, 

23.  Фатима Мешић, дипл. фармацеут, 

24.  Мухамед Клокић, дипл. инж. пољопривреде, 

25.  Брано Жунић, дипл. правник, 

26.  Сузана Шврака, проф. руског језика и  

        књижевности, 

27.  Славиша Николаш, дипл, инж. електротехнике, 

28.  Горан Земун, дипл. економиста, 

29.  Драгана Ковачевић, дипл. економиста, 

30. Бранко Шиканић, доктор медицине,   

       специјалиста физијатрије, 

31.  Драгомир Ђурђевић, дипл. инж. организације  

       рада, 

32.  Слободанка Васић, проф. физичког васпитања, 

33.  Божидар Ивановић, дипл. инж. рударства, 

34.  Слободан Рудоњић, дипл. инж. машинства, 

35.  Јасмина Хамзић, проф. њемачког језика, 

36.  Славиша Сандић, дипл. инж. саобраћаја, 

37.  Саша Радуловић, дипл. инж. шумарства, 

38.  Ђорђе Шуман, дипл. правник, 

39.  Лазар Лазић, дипл. инж. шумарства, 

40.  Мирослав Мандић, дипл. инж. пољопривреде, 

41.  Чедо Бунић, дипл. инж. електротехнике, 

42.  Биљана Фешиш, проф. српског језика и  

        књижевности, 

43.  Босиљка Илић, проф. српског језика и    

       књижевности. 

 
Члан 2. 

 Скупштина општине, на приједлог наче- 

лника општине, именоваће Комисију за спровођење 

поступка за пријем службеника у Административну 

службу општине Прњавор, и то три члана са листе 

из члана 1. ове одлуке и два члана из реда 

службеника који имају професионално искуство. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-96/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 13.05.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

становништва од заразних болести («Службени 

гласник Републике Српске», број 10/95) и члана 30. 

Статута општине Прњавор («Службени гласник 

општине Прњавор», број 8/05), Скупштина општи- 

не Прњавор на сједници одржаној 29.04.2009. 

године, донијела  је 

 

ПРОГРАМ МЈЕРА 

превентивне здравствене заштите становништва  од 

заразних болести на подручју општине Прњавор за 

2009. годину 
 

I 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 Планирање, предузимање и провођење 

мјера за спречавање и сузбијање заразних болести 

је обавеза Скупштине општине и њених органа, 

здравствених и других установа, предузећа и др. 

правних и физичких лица, предвиђена је чланом 3. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести («Службени гласник Републике Српске», 

број 10/95). 

  У спровођењу превентивних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести  људи, 

Скупштина општине преко својих  органа као и 

здравствене и друге установе, предузећa и друга 

правна и физичка лица, усмјериће активности 

нарочито на спровођењу општих и посебних мјера. 

Стручно спровођење превентивних мјера 

заштите становништва од заразних болести,  

вршиће Институт за заштиту здравља Бања Лука и 

Дом здравља Прњавор, а контролу спровођења 

превентивних мјера заштите становништва од 

заразних болести, вршиће здравствено-санитарни 

инспектори општине Прњавор. 

 

II 

МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 
 

а) Обезбјеђивање хигијенски исправне воде 

за пиће 
 

 Извршиоци ове мјере су КП «Водовод» 

А.Д. Прњавор, Институт за заштиту здравља Бања 
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Лука  и  Хигијенско-епидемиолошка служба Дома 

здравља Прњавор. 

Мјеру треба спроводити континуирано 

током 2009. године, а надзор над спровођењем ове 

мјере вршиће се контролом хигијенске исправности 

воде за пиће према Плану превентивних мјера 

заштите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2009. годину са финансијским 

показатељима. 

Средства за спровођење мјера обезбиједиће 

Скупштина општине из буџета у износу од 4.953 

КМ за јавне водне објекте (школски водни објекти, 

бунари и извори), а  средства за анализе воде 

градског водовода обезбјеђује КП «Водовод» А.Д. 

Прњавор, према Уговору сачињеном између КП 

«Водовод»А.Д. Прњавор и Института за заштиту 

здравља Бања Лука. 

 

 б) Обезбјеђивање здравствено исправних 

животних намирница у производњи и промету 

 

 Ову мјеру дужна су спроводити сва 

предузећа и самостални привредници који се баве 

производњом и прометом животних намирница.  

 Задатак је трајан, а надзор над спровође- 

њем ове мјере вршит ће се контролом хигијенске 

исправности животних намирница у производњи и 

промету. 

 Средства обезбјеђују предузећа и самоста- 

лни привредници који се баве производњом и 

прометом животних намирница, а у случају појаве 

тровања вршиће се циљна испитивања.  

 За циљна испитивања у случају тровања 

средства обезбјеђује Скупштина општине Прњавор 

из ставке  превентивних мјера по индикацијама у 

случају појаве зараз. болести или непосредне 

опасности од појаве заразних болести  из Плана 

који је саставни дио овог Програма 

 

  в) Вршење превентивне дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, 

на јавним површинама, у објектима за производњу 

и промет животних намирница и другим јавним 

објектима. 

 

Извршилац  превентивне дезинфекције је 

Дом здравља Прњавор, а односи се на дезинфекцију 

јавних водних објеката (школских водних објеката,  

градских бунара и извора), санитарних просторија у 

школама и  школских објеката. 

Дезинфекција јавних водних објеката (шко- 

лских водних објеката, бунара и извора) вршит ће 

се једанпут мјесечно у циљу обезбјеђивања 

хигијенски исправне воде за пиће у микробио-

лошком погледу. 

Задатак је трајан, а спровдиће се према 

Плану превентивне здравствене заштите од зара- 

зних болести на територији општине Прњавор  за 

2009. годину (у даљњем тексту:  Плану). 

Извршилац превентивне дезинсекције је 

Дом здравља Прњавор, а односи се на дезинсекцију 

школских просторија. Планом је предвиђено да ће 

се дезинсекција школских просторија вршити 

једанпут у школској години, а у случају веће појаве 

инсеката у школским просторијама или појаве 

заразних болести, по потреби.  

 

Задатак спровођења дезинсекције је према 

Плану. 

 

Средства за спровођење дезинфекције и 

дезинсекције обезбједиће СО-е из буџета у износу 

15.792,00 КМ. 

 

Извршилац систематске дератизације је 

најповољнији извођач на јавном конкурсу, а могу је 

обављати здравствене установе које испуњавају 

услове у погледу стручног кадра, опреме и средста- 

ва, тј. задовољавају прописане норме Правилника о 

условима које морају испуњавати службе за 

обављање дезинсекције, дезинфекције и дератиза- 

ције («Сл. гл. Републике Српске» број 21/95) и 

Правилника о условима за вршење дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације ради спречавања и 

сузбијања заразних волести («Сл. гласник Републи- 

ке Српске», број 3/96 и 53/05). 

 

Систематска дератизација треба да 

обухвати: 

- индивидуална домаћинства, 

- стамбени фонд, 

- предшколске, школске и вјерске 

установе, 

- јавне зелене површине, 

- обале ријека, 

- канализациону мрежу, 

- државна и приватна предузећа, 

- угоститељске, занатске и трговачке 

радње. 

 

Рок за спровођење дератизације је март/ 

април и септембар/октобар 2009. године. 

Средства за спровођење ове мјере обезбје- 

ђују корисници. 

 

г) Уклањање отпадних вода и других 

отпадних материја 

 

Ову мјеру спроводи КП «ПАРК» А.Д. 

Прњавор према Плану које је дужно сачинити 

предузеће и Одјелење за стамбено-комунална 

питања, као и предузећа, самостални привредници 

и физичка лица  која обављањем својих дјелатности 

стварају отпадне воде и остале отпадне материје. 
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 Задатак је трајан.  

 

Средства обезбјеђују правна лица, самоста- 

лни привредници и физичка лица. 

 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести су:  

 

a) Рано откривање извора заразе и путеви 

преношења заразе а обухвата: 

 

- Епидемиолошко извиђање и осматрање насе- 

ља, колектива и домаћинстава (терена).  

-  Епидемиолошко испитивање при појави 

или опасности од појаве колере, и куге, при појави 

Брил-Цинсерове болести, бруцелозе, туберкулозе, 

борелиозе, вирусних хеморагичних грозница, 

хепатитиса, вирусног менингитиса, бјеснила, мала- 

рије, малих богиња, менингококог менингитиса, 

грознице, сиде, трбушног тифуса, паратифуса А и 

Б, пјегавца,  повратне грознице, дјечије парализе, 

дифтерије, гонореје, сифилиса, црног пришта, 

лептоспирозе, лепре, туларемије, трихинозе, леги- 

онарске болести као и при појави или опасности од 

појаве епидемије других заразних болести. 

- Здравствени прегледи лица која су 

пребољела трбушни тифус, бациларну дизентерију 

или салмонелозу. 

- Епидемиолошка испитивања и здравстве- 

ни прегледи лица која су обољела или се сумња да 

су обољела од заразних болести чији је узрочник 

непознат. 

  - Испитивање присуства антитијела виру- 

сне жутице типа Б и присутности антитијела на 

вирус сиде код добровољних давалаца крви. 

  Извршиоци мјера су Дом здравља Прњавор 

и Институт  за заштиту здравља Бања Лука и  Завод 

за трансфузију крви Бања Лука. 

 

Задатак је трајан. 

 

б) Пријављивање 

 

Обавезном пријављивању подлијежу: 

- свако обољење или смрт од неке заразне 

болести, 

- свака сумња да постоји обољење од 

колере, куге, жуте грознице, пегавца или вирусних 

хеморагичних грозница, 

- свака епидемија заразних болести. 

- свако озљеђивање од бијесне животиње 

или животиње за коју се сумња да је бијесна, 

- редовно пријављивање утврђених случаје- 

ва зооноза надлежној санитарној инспекцијској 

служби, 

- свако лучење клица трбушног тифуса, 

салмонелоза и бациларне дизентерије, ношења 

антигена вирусне жутице типа Б, као и свако 

ношење  паразита који су узрочници маларије. 

 

Извршилац мјера је Дом здравља Прњавор. 

 

  Задатак је трајан. 

 

в) Изолација, превоз и лијечење лица 

обољелих од одређених заразних болести 

 

Обавезној  изолацији подлијежу лица за 

која се сумња или утврди да болују од колере, куге, 

вирусних хеморагичних грозни, шистозомијазе, 

дјечије парализе,  дифтерије, пегавца, повратне 

грознице, трбушног тифуса, паратифуса А и Б, 

бруцелозе, маларије, бјеснила, тетануса, црног при- 

шта или менингококог менингитиса. 

Лица од других заразних болести могу се 

изоловати у стану ако за то постоје услови.  

 Извршилац је Дом здравља Прњавор и 

Институт за заштиту здравља Бања Лука, Клинички 

центар Бањалука. 

 

  Задатак је трајан. 

 

г)  Обавезна дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација  

 

- У случају појаве заразних болести 

утврђених чланом 6. Закона о заштити становни- 

штва од заразних болести («Сл. гласник Републике 

Српске», број 10/95), обавезна је дезинфекција 

лучевина, излучина, личних и других предмета и 

просторија у којима су боравила обољела  лица.  

 - Обавезна је превентивна дезинфекција 

лучевина, излучина, личних и других предмета, 

опреме и просторија здравствених организација, 

школа и других организација за дјецу и омладину. 

 - Обавезна је дезинсекција лица и личних 

предмета стамбених и других просторија и 

превозних средстава при појави пегавца, повратне 

грознице, куге, Брил – Цинсерове болести, маларије  

и ушљивости тијела. 

 - Обавезна је дератизација јавних мјеста 

при појави или опасности од појаве куге, 

лептоспирозе или друге заразне болести чији су 

извори заразе глодари. 

 

Извршилац мјера је Дом здравља Прњавор, 

према индикацијама. 

Задатак је трајан. 

 

д) Имунизација је обавезна: 

 

- против туберкулозе, дифтерије, тетану- 

са, великог кашља, дјечије парализе, малих богиња, 

црвенке и заушака за сва лица одређеног узраста, 
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- против бјеснила, за сва лица озлеђена од 

бијесне животиње или животиње за коју се сумња 

да је бијесна, 

- против хапатитиса Б за сва лица изложена 

зарази, 

- против колере и жуте грознице за лица 

која путују у земљу  у којој постоји нека од тих 

болести, 

- против трбушног тифуса и других 

заразних болести за сва лица за која постоје 

епидемиолошке индикације. 

 

ђ) Серопрофилакса је обавезна: 

 

- кoд лица која су озлијеђена од бијесне 

животиње;  и 

- за повријеђена лица изложена зарази од 

тетануса. 

 

Извршилац је екипа за имунизацију Дома 

здравља Прњавор а проводиће се континуирано у 

току 2009. године према Наредби Министарства 

здравља и социјалне заштите и оперативног плана 

имунизације ХЕ Службе Дома здравља Прњавор. 

 

е) Хемиопрофилакса-заштита лијековима 

обавезна је за сва лица која су изложена зарази од 

колере, куге, туберкулозе или маларије. 

 

Извршилац ове  мјере су апотеке.  

Мјера се спроводи континуирано. 

 

Средства за мјере под тачкама: а), б), 

в),г),д), ђ) и е) обезбјеђују за осигурана лица Фонд 

здравстевне заштите и Дом здравља а за 

неосигурана лица Скупштина општине из буџета у 

износу од 6.368,00 КМ. 

 

ж) Здравствени надзор над запосленим и 

другим лицима и над клицоношама 

 

 Ради спречавања појаве  заразних болести 

под здравствени надзор се стављају:  

 - лица запослена у производњи или 

промету намирница, или на снадбијевању стано- 

вништва водом за пиће, која на својим пословима и 

радним задацима долазе у непосредан додир са 

животним намирницама, односно са водом за пиће, 

- лица запослена у школама и другим 

установама за рад са дјецом и омладином, 

- лица која се у здравственим организаци- 

јама баве прегледима, лијечењем, његом и услужи- 

вањем болесника и лица која раде на производњи, 

опремању  и издавању лијекова, или на други начин 

у току рада долазе у непосредан додир са 

лијековима, 

 - лица која раде у организацијама и 

радњама за пружање хигијенске његе становништва 

(бербернице, фризерским и козметичким салонима) 

као и лица која раде у производњи или промету 

козметичких средстава.  

 

 Извршилац мјера је Дом здравља. 

 Средства обезбијеђују предузетници и 

самостални привредници. 

 

з) Здравствено образовање 

 

 Ову мјеру спроводе лица која су стављена 

под здравствени надзор тј. лица која у својим 

пословима и радним задацима долазе у контакт са 

животним намирницама и предметима опште 

употребе или која пружају хигијенске услуге 

другим лицима.  

 Извршилац ове мјере је Дом здравља 

Прњавор.  

 

  Средства за спровођење ове мјере обезби-

јеђују полазници курса. 

 Задатак је трајан. 

   

III 

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 

 Ради ефикасније стучне примјене прописа- 

них и других мјера превентивне здравствене зашти- 

те становништва од заразних болести, здравствене 

службе морају: 

- бити оспособљене за «нарочито» рано 

отклањење извора заразе и путева преношења 

заразе, 

- лабараторијско испитивање узрочника 

заразних болести, односно епидемија заразних 

болести, 

- обезбиједити довољне резерве вакцина за 

болести које подлијежу обавезној имунизацији. 

  О спровођењу овог програма стараће се 

здравствено-санитарнa инспекција општине 

Прњавор. 

 

IV 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  Даном ступања на снагу овог програма 

престаје да важи Програм мјера превентивне 

здравствене заштите становништва на подручју 

општине Прњавор за 2оо8. годину. 

 Овај програм ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће се у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Broj. 01-022-81/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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 Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 

27.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Нацрт Одлуке о формирању Форума за 

безбједност општине Прњавор суштински и форма- 

лнотехнички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-013-3/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници 

одржаној дана 27.04.2009. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I 

Нацрт Одлуке о проширеним правима 

социјалне заштите у општини Прњавор за 2009. 

годину суштински и формалнотехнички је прихва- 

тљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-56/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници 

одржаној дана 27.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Нацрт Одлуке о уређењу простора 

суштински и формалнотехнички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-73/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

89 
 

На основу члана 48. 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 5. сједници одржаној дана 

27.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о градском 

грађевинском земљишту 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: 01-022-76/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. 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 Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 

27.04.2009. године, донијела је 



Страна 8 – Број 5        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР         Датум 14.5.2009. год. 
 

ЗАКЉУЧАК  

о прихватању Извјештаја о ревизији Финансијских 

извјештаја Општине Прњавор за период 01.01.-

31.12.2007. године и усвајању Плана отклањања 

неправилности утврђених у Извјештају о ревизији 

Финансијских извјештаја општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2007. године 
 

 I 

 Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о ревизији Финансијских извјештаја 

Општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2007. 

године. 
 

II 

Скупштина општине Прњавор усваја План 

отклањања неправилности утврђених у Извјештају 

о ревизији Финансијских извјештаја општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12.2007. године, наче- 

лника Општине Прњавор број 01/1-014-197/08. 
 

III 

Закључак о прихватању Извјештаја о 

ревизији Финансијских извјештаја Општине Прња- 

вор за период 01.01.-31.12.2007. године и План 

отклањања неправилности утврђених у Извјештају 

о ревизији Финансијских извјештаја општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12.2007. године 

доставиће се Главној служби ревизије Републике 

Српске. 

 Закључак и Извјештај о ревизији 

Финансијских извјештаја Општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2007. године доставиће се 

Министарству финансија и Народној скупштини 

Републике Српске, Одбору за ревизију. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-014-197/08                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 145. и члана 151. 

Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/06, 

1/07 и 18/07), Скупштина општине Прњавор, на 5. 

сједници одржаној дана 27.04.2009. године, дони- 

јела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I 

Нацрт Мјера за ублажавање негативних  

ефеката свјетске економске кризе на општину 

Прњавор је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-72/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор на 5. сједници 

одржаној дана 29.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о реализацији Програма мјера преве- 

нтивне здравствене заштите становништва од 

заразних болести на подручју општине Прњавор за 

2008. годину. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-80/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор разматрајући Извје- 

штај о реализацији Програма мјера здравствене 

заштите животиња за 2008. годину на подручју 

општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 

29.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 



Страна 9 – Број 5        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР         Датум 14.5.2009. год. 
 

Извјештај о реализацији Програма мјера 

здравствене заштите животиња за 2008. годину на 

подручју општине Прњавор. 
 

II 

 Скупштина општине Прњавор обавезује 

начелника општине Прњавор и предсједника 

Скупштине да у року од 20 дана предложи 

Скупштини формирање Здравствено-ветринарске 

комисије из реда компетентних стручњака која би 

дјеловала као привремено скупштинско тијело и 

имала задатак да у сарадњи са надлежним 

одјељењем учествује у изради програма 

здравствене заштите становништва и животиња на 

подручју општине Прњавор. 
  

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-82/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о демографској ситуацији на подру- 

чју општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 

29.04.2009. године, донијела  
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о демографској ситуацији на подру- 

чју општине Прњавор. 
 

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

надлежног одјељења да у року од 60 дана достави 

приједлог краткорочних планова и стратешких 

мјера за побољшање демографског кретања на 

подручју општине. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-83/09                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               

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

вор („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), Скупштина 

општине Прњавор је, разматрајући Информацију о 

стању спорта на подручју општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2008. године, на 5. сједници 

одржаној дана 29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању спорта на подручју општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12.2008. године. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор обавезује 

спортске субјекте који се дијелом финансирају из 

буџета општине Прњавор да Скупштини општине 

достављају Извјештај о утрошку додијељених 

средстава најкасније до 31.03. текуће године за 

претходну годину. 

 Извјештај о утрошку додијељених средста- 

ва за 2008. годину субјекти из претходног става 

дужни су доставити најкасније до 30.06.2009. 

године. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-84/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор за 

2008. годину и Програм рада ЈЗУ „Дом здраља“ 

Прњавор за 2009. годину, на 5. сједници одржаној 

дана 29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 



Страна 10 – Број 5       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 14.5.2009. год. 
 

Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор за 

2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈЗУ „Дом здраља“ 

Прњавор за 2009. годину. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈЗУ 

„Дом здравља“ Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-85/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2008. годину и Програм рада ЈУ Центар 

за социјални рад Прњавор за 2009. годину, на 5. 

сједници одржаној дана 29.04.2009. године, 

донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор за 2009. годину.  

 

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

Број: 01-022-87/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор за 2008. годину и Програм рада ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2009. 

годину, на 5. сједници одржаној дана 29.04.2009. 

године, донијела  

 
ЗАКЉУЧАК  

 
I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор за 2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за 2009. годину.  

 
II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

 
III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-86/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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 Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор је, разматрајући Извјештај о раду 

ЈУ Центар за културу Прњавор за 2008. годину и 

Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор за 

2009. годину, на 5. сједници одржаној дана 

29.04.2009. године, донијела  

 



Страна 11 – Број 5       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 14.5.2009. год. 
 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 

2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈУ Центар за културу 

Прњавор за 2009. годину. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈУ 

Центар за културу Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-88/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈП „Туристичке организавије 

општине Прњавор“ Прњавор за 2008. годину и 

Програм рада ЈП „Туристичке организавије 

општине Прњавор“ Прњавор за 2009. годину, на 5. 

сједници одржаној дана 29.04.2009. године, 

донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈП „Туристичке организавије 

општине Прњавор“ Прњавор за 2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈП „Туристичке 

организавије општине Прњавор“ Прњавор за 2009. 

годину. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈУ 

„Туристичке организавије општине Прњавор“ 

Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-89/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

101 

 
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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор 

за 2008. годину и Програм рада ЈУ Народна 

библиотека Прњавор за 2009. годину, на 5. сједници 

одржаној дана 29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор 

за 2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2009. годину.  

 

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈУ 

Народна библиотека Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-90/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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 
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општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 

2008. годину и Програм рада ЈП „Радио Прњавор“ 

Прњавор за 2009. годину, на 5. сједници одржаној 

дана 29.04.2009. године, донијела  
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 

2008. годину. 

 Скупштина општине Прњавор не даје 

сагласност на Програм рада ЈП „Радио Прњавор“ 

Прњавор за 2009. годину. 
  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 

рјешења о разрјешењу органа управљања у ЈП 

„Радио Прњавор“ Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-91/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници 

одржаној дана 29.04.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о раду ЈП „ДЕП-ОТ“, Регионална 

депонија Бања Лука за 2008. годину. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-79/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај Општинске изборне комисије Прњавор за 

период 2004-2008 година, на 5. сједници одржаној 

дана 29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај Општинске изборне комисије Прњавор за 

период 2004-2008 година. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

Комисије за избор и именовања да проведе 

процедуру и припреми приједлог рјешења о 

разрјешењу Општинске изборне комисије Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-92/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о раду Ватрогасног друштва Прњавор за 

2008. годину, на 5. сједници одржаној дана 

29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор не прихвата 

Извјештај о раду Ватрогасног друштва Прњаворза 

2008. годину. 

  

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да проведе све активности и за 

наредну сједницу Скупштине припреми приједлоге 
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рјешења о разрјешењу руководства Ватрогасног 

друштва Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-93/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. 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), 

Скупштина општине Прњавор је, на 5. сједници 

одржаној дана 29.04.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Рок за провођење активности Анкетног 

одбора и подношење извјештаја са приједлогом 

мјера Скупштини општине утврђен Рјешењем број 

01-111-5/09 од 28.01.2009. године продужава се до 

01.06.2009. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-111-5-1/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

107 

 
Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Китић Драгана сина Влајке из 

Прњавора, у предмету продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта непосредном 

погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле, 

а на основу чланова 5. став 2. и 27. 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 16. став 1. 

тачка д. 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 29.04.2009. 

године,  д о н о с и  

О  Д   Л  У  К  У 

о давању сагласности за закључење уговора о 

продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са Китић 

Драганом сином Влајке из Прњавора 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за закључење уговора о 

продаји непосредном погодбом ради комплетирања 

грађевинске парцеле неизграђеног градског грађе- 

винског земљишта означеног као: 

- к.ч. бр. 951/2 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 17 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор на 

име посједника Скупштине општине Прњавор са 

1/1 дијела (стари бр. 258/5 „Кућиште“ њива у 

површини од 17 м², уписано у зк.ул. бр. 1888 

(електронски), исте к.о.,  као државна својина са 1/1 

дијела - право кориштења Скупштина општине 

Прњавор са 1/1 дијела). 

 

Члан 2. 

 Китић Драган син Влајке из Прњавора је 

дужан платити накнаду за продато земљиште по 

тржишној вриједности тог земљишта у износу од 

40,00 КМ по 1 м², а што ће се регулисати уговором 

између општине Прњавор и Китић Драгана сина 

Влајке из Прњавора. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. ове одлуке са Китић Драганом сином 

Влајке из Прњавора. 

 

Члан 4. 

 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 

Китић Драган син Влајке из Прњавора је 

поднио захтјев којим је тражио продају непосре- 

дном погодбом неизграђеног градског грађевинског 

земљишта означеног као к.ч. бр. 951/2, уписано у 

ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (стари бр. 258/5, уписано 

у зк.ул. бр. 1888 (електронски), исте к.о.) ради 

комплетирања грађевинске парцеле. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове - Подручна јединица Прњавор је 

провела поступак у току којег је одржана расправа 

у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након 

извршеног увиђаја на лицу мјеста дана 19.11.2008. 

године, уз учешће подносиоца захтјева и вјештака 

геометра Ђурђевић Вјекослава.  

На одржаној расправи Китић Драган син 

Влајке из Прњавора је изјавио да остаје при 
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поднесеном захтјеву и тражи да му се прода 

непосредном погодбом неизграђено градско 

грађевинско земљиште наведено у захтјеву које је 

према издатом рјешењу о урбанистичкој сагласно- 

сти бр. 04-364-427/08 од 23.09.2008. године намије- 

њено за комплетирање његове грађевинске парцеле 

на којој има изграђен стамбено-породични објекат. 

Правобранилаштво Републике Српске – 

сједиште замјеника Бањалука се није одазвало 

позиву за расправу због, како су навели у допису 

бр. У-797/08 од 14.11.2008. године, раније 

заказаних расправа код Основног суда у Бањалуци; 

али су након што им је достављен записник о 

одржаној расправи са фотокопијом рјешења о 

одобрењу грађења, извода из ПЛ. и уговора о 

купопродаји доставили изјашњење бр. У-797/08 од 

26.12.2008. године у којем се наводе чињенице 

утврђене у току поступка; те да се треба извршити 

идентификација парцела бр. 952/8 и 955/7 по старом 

премјеру; да у спису нема података о тржишној 

вриједности предметног земљишта; да општина 

Прњавор нема утврђено право располагања на 

земљишту које је предмет поступка; да у спису 

нема регулационог плана, па је неопходно 

прибавити исти и саслушати вјештака урбанисту; 

као и да се треба утврдити основ уписа Скупштине 

општине Прњавор на предметном земљишту. 

Поступајући по том допису Подручна 

јединица Прњавор је извршила провјеру података 

код Одјељења за просторно уређење, општине 

Прњавор, те је након тога Правобранилаштву 

достављена идентификација парцеле бр. 04-363-

3/09 од 21.01.2009. године са изводом из 

регулационог плана, фотокопијом одлуке о 

усвајању регулационог плана са планом парцела- 

ције и копијом катастарског плана из којих је било 

видљиво да парцеле бр. 951/2, 955/7 и 952/8 к.о. 

Прњавор чине једну грађевинску парцелу, те на 

основу којег планског акта је утврђена намјена 

земљишта. 

Поред тог дописа, достављен је и записник 

о саслушању вјештака геодетске струке (у изјави 

датој на записник вјештак је извршио идентифи- 

кацију парцела бр. 955/7 и 952/8 по старом 

премјеру, а навео је и основ уписа Скупштине 

општине Прњавор на земљишту које је предмет 

поступка), фотокопија дописа Пореске управе - 

Подручна јединица Прњавор бр. 02-0811-459-20/09 

од 12.01.2009. године са подацима о тржишној 

вриједности земљишта, фотокопија рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 01-475-83/86 од 

17.03.1987. године и закључка о исправци грешке у 

том рјешењу бр. 01-475-83/86 од 24.12.2007. године 

којим је преузето и земљиште које је предмет 

поступка. 

Након тога, Правобранилаштво је достави- 

ло изјашњење бр. У-797/08 од 02.03.2009. године у 

којем се наводе чињенице утврђене достављеном 

документацијом; те да су допис Подручне јединице 

Прњавор са прилозима доставили на изјашњење 

општини Прњавор, те да је Начелник општине 

доставио изјашњење бр. 01/1-01-193/08 од 22.02. 

2009. године у којем се истиче да су сагласни да се 

у прописаној процедури подносиоцу захтјева 

удовољи и непосредном погодбом прода предметно 

земљиште по цијени од 40,00 КМ по 1 м²,  обзиром 

да је парцела бр. 951/2 у посједу опшштине  

Прњавор и да је одговарајућим регулационим 

планом предвиђена за комплетирање парцела бр. 

952/8 и 955/7 чији је власник и посједник Китић 

Драган; да се у спису предмета не налази зк. извод 

за парцелу бр. 257/7 к.о. Прњавор; да није у цијело- 

сти поступљено по приједлогу и сугестијама датим 

у акту бр. У-797/08 од 26.12.2008. године јер није 

утврђено да општина Прњавор има право распола- 

гања на земљишту које је предмет поступка, па 

сходно одредби члана 16. Закона о грађевинском 

земљишту са истим не може ни располагати; да је 

потребно утврдити чињеницу да ли су ранији 

власници поднијели захтјев за престанак државног 

власништва и успостављање ранијег власничко-

правног односа на предметном земљишту; те да 

ради свега наведеног сматрају да у овом моменту 

нема услова да се захтјеву удовољи и предметно 

земљиште прода непосредном погодбом Китић 

Драгану по цијени од 40,00 КМ. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка 

означено као  к.ч. бр. 951/2 „Кућиште“ њива у 

површини од 17 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор на име посједника Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела (стари бр. 258/5 „Кућиште“ 

њива у површини од 17 м²,  уписано у зк.ул. бр. 

1888 (електронски), исте к.о.,  као државна својина 

са 1/1 дијела - право кориштења Скупштина 

општине Прњавор са 1/1 дијела); 

- да то земљиште није изграђено;  

- да то земљиште заједно са земљиштем 

означеним као к.ч. бр. 955/7 „Гложић“ двориште у 

површини од 509 м² и кућа и зграда у површини од 

123 м² и 952/8 „Кућиште“ њива у површини од 158 

м², уписано у ПЛ. бр. 3066 к.о. Прњавор, на име 

посједника Китић Драгана сина Влајке из Прњавора 

са 1/1 дијела (стари бр. 257/8 „Гложић“ двориште  у 

површини од 632 м², уписано у зк.ул. бр. 2124 

(електронски) исте к.о. као државна својина са 1/1 

дијела - право кориштења Китић Драгана сина 

Влајке из Прњавора са 1/1 дијела и 258/7 

„Гложић“њива  у површини од 158 м², уписано у 

зк.ул. бр. 2125 (електронски) исте к.о. као државна 

својина са 1/1 дијела - право кориштења Китић 

Драгана сина Влајке из Прњавора са 1/1 дијела) 

чини једну грађевинску парцелу, тј. парцела бр. 

951/2 служи за комплетирање парцела бр. 955/7 и  
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952/8, а што је видљиво из рјешења о урбанистичкој 

сагласности бр. 04-364-427/08 од 23.09.2008. 

године, издатог  од Одјељења за просторно 

уређење, општине Прњавор; а намјена земљишта је 

утврђена Регулационим планом „Исток 2, 3 и Југ 

1“; 

- да је, поред тога, и дописом односно 

идентификацијом парцеле бр. 04-363-3/09 од 21.01. 

2009. године, издатом од Одјељења за просторно 

уређење, општине Прњавор, децидно потврђено да 

парцеле бр. 951/2, 955/7 и 952/8 к.о. Прњавор чине 

једну грађевинску парцелу, односно плац бр. 65 на 

којем је предвиђена изградња стамбено-породичног 

објекта; 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 258/5 

(нови бр. 951/2) к.о. Прњавор преузето од 

Тодоровић Наталије кћери Ристе из Прњавора чији 

је тестаментарни насљедник Неимаревић Алекса- 

ндар син Богдана из Прњавора рјешењем Скупшти- 

не општине Прњавор бр. 01-475- 83/86 од 17.03. 

1987. године које је исправљено закључком истог 

органа бр. 01-475-83/86 од 24.12.2007. године, ради 

привођења трајној намјени, што значи да се ради о 

земљишту на којем општина има право 

располагања; 

- да је за то земљиште постигнут споразум 

о накнади између Неимаревић Александра и 

Школског центра за средње усмјерено образовање и 

васпитање „Рада Врањешевић“ Прњавор на запи- 

сник код Општинског секретаријата за општу 

управу и друштвене дјелатности, оштине Прњавор 

под бр. 02-478-20/87 дана 22.04.1987. године; 

- да је рјешењем Општинског секретаријата 

за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности и 

грађевинарство, општине Прњавор бр. 05-360-

337/2000 од 24.05.2000. године Малијевић Стојанки 

из Бабановаца одобрена изградња стамбено-

породичног објекта на земљишној парцели означе- 

ној као к.ч. бр. 955/7 к.о. Прњавор; 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 

955/7, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор 

додијељено Малијевић Стојанки кћери Среде из 

Бабановаца рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-475-28/2000 од 04.04.2000. године 

које је исправљено закључком истог органа бр. 01-

475.8-4/06 од 25.05.2006. године; 

- да је уговором о купопродаји некретнина 

(ов.бр. 3891/2000 од 29.12.2000. године, овјерен код 

Основног суда у Прњавору) Малијевић Стојанка 

продала Китић Драгану започети стамбено-

пословни објекат изграђен на парцели бр. 955/7, 

уписана у ПЛ. бр. 3207 к.о. Прњавор; 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 

952/8, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор 

додијељено Китић Драгану рјешењем Скупштине 

општине Прњавор бр. 36-475-13/02 од 27.06.2002. 

године које је исправљено закључком истог органа 

бр. 01-475.8-2/06 од 25.05.2006. године; 

- да се земљиште које је предмет поступка 

налази у трећој зони градског грађевинског 

земљишта; 

- да тржишна цијена неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у к.о. Прњавор у трећој 

зони износи 40,00 КМ по 1 м², што је видљиво из 

дописа Пореске управе - Подручна јединица 

Прњавор бр. 02-0811-459-20/09 од 12.01.2009. 

године. 

Такође, је утврђено да ранији власник 

Неимаревић Александар није поднио захтјев за 

престанак државног власништва и успостављање 

ранијег власничко-правног односа на земљишту 

које је предмет поступка већ на земљишту 

означеном као к.ч. бр. 258/1, уписано у зк.ул. бр. 

1888 (електронски) к.о. Прњавор (нови бр. дио 

952/4, уписано у ПЛ. бр. 2108, исте к.о.) у вези чега 

се води поступак код Подручне јединице Прњавор 

под бр. 21.36/475-6/08. 

Парцела бр. 257/7 к.о. Прњавор није 

предмет поступка, па се није ни требао прибављати 

земљишно-књижни извод за ту парцелу. 

Примједбе Правобранилаштва Републике 

Српске - сједиште замјеника Бањалука дате у 

допису бр. У-797/08 од 02.03.2009. године нису 

основане, с обзиром да је у поступку 

недвосмислено утврђено да општина Прњавор има 

право располагања на земљишту које је предмет 

поступка, јер се ради о земљишту које је преузето 

ради привођења трајној намјени и за које је плаћена 

накнада ранијем власнику, те да за то земљиште 

није поднесен захтјев за успостављање ранијег 

власничко-правног односа. 

С обзиром, на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву ове одлуке, а 

полазећи од одредби чланова 5. став 2. и 27. 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 16. 

став 1. тачка д. Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 112/06). 

 
Број: 01-022-53/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Добраш Мирка сина Остоје из 

Бабановаца, а на основу члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

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

 



Страна 16 – Број 5       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 14.5.2009. год. 
 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

одржаној дана 29.04.2009. 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 Добраш Мирка 

сина Остоје из Бабановаца, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 1175/2 „Кућиште“ њива у 

површини од 50 м2,  уписане у ПЛ. бр. 213 к.о. 

Бабановци,  (стари бр. 1726/113 „Подкућница“ њива 

у површини од 50 м2,  уписане у зк.ул. бр. 685 

(електронски), к.о.Прњавор), по цијени од 20,00  

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 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 

 

Добраш Мирко син Остоје из Бабановаца је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1175/2,  уписане у ПЛ. бр. 213 

к.о. Бабановци (стари бр. 1726/113, уписане у зк.ул. 

бр. 685 (електронски), к.о.Прњавор), по цијени од 

20,00  КМ по 1 м2 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За  провођење  ове  одлуке  нису  потребна  

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-67/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Лиховић Горана и Зорана, синова Хасе 

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), 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 29.04.2009. године,  

доноси  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Лиховић 

Горана и Зорана синова Хасе из Прњавора, за 

куповину некретнина означених  као: 

-  к.ч. бр. бр. 1482/1 „Кућиште“ двориште у 

површини од 273 м2,  

                                               кућа и зграда  у  

површини од 56 м2 и  

- к .ч. бр. 1482/2 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 190 м2, уписане у ПЛ. бр. 604 к.о. Прњавор 

(стари бр. 587/4 „Кућиште“ кућа и двориште у 

површини од 329 м2, уписане у зк.ул. бр. 189 (еле- 

ктронски), исте к.о.), 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 

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  
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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. 

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 

 

Лиховић Горан и Зоран синови Хасе из 

Прњавора су поднијели понуду којом су понудили 

општини Прњавор као носиоцу права прече купо- 

вине своје некретнине означене као к.ч. бр. 1482/1 и 

1482/2, уписане у ПЛ. бр. 604 к.о. Прњавор (стари 

бр. 587/4, уписане у зк.ул. бр. 189 (електронски), 

исте к.о.), по цијени од 30.000,00  КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Брoj: 01-022-68/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Десић рођ. Бабић Десе кћери Јове из 

Горње Мравице, 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 29.04.2009. године,  

доноси  
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Десић рођ. 

Бабић Десе кћери Јове из Горње Мравице, за 

куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 300/4 „Бујадница“ ливада у 

површини од 476 м2 и  

- к.ч. бр. 300/16 „Бујадница“ ливада у повр- 

шини од 117 м2, уписане у ПЛ. бр. 415 к.о. Околи- 

ца, (стари бр. 1660/2 „Бујадница“ ливада у површи- 

ни од 476 м2 и 1660/18 „Бујадница“ ливада у повр- 

шини од 117 м2, уписане у зк.ул. бр. 1006 (еле- 

ктронски), к.о. Прњавор) по цијени од  9.000,00 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 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 

 

Десић рођ. Бабић Деса кћи Јове из Горње 

Мравице је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

300/4 и 300/16, уписане у ПЛ. бр. 415 к.о. Околица 

(стари бр.1660/2 и 1660/18, уписане у зк.ул. бр. 1006 

(електронски) к.о. Прњавор), по цијени од 9.000,00 

КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-46/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
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по понуди Поповић Славка сина Радована из 

Бањалуке, а на основу 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 29.04.2009. године,  доноси  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Поповић 

Славка сина Радована из Бањалуке, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1701/2 „Гложић“ њива у површи- 

ни од 1.229 м2, уписане у ПЛ. бр. 3028 к.о. 

Прњавор, по цијени од 6.000,00 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 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 

 

Поповић Славко син Радована из Бањалуке 

је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 1701/2 уписане у 

ПЛ. бр. 3028 к.о. Прњавор, по цијени од 6.000,00 

КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

Број: 01-022-55/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Авдић Ибрахима сина Мехмеда из 

Босанског Петровца заступаног по пуномоћнику 

Паликућа Бебвахири кћери Мехмеда 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 29.04.2009. 

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 Авдић 

Ибрахима сина Мехмеда из Босанског Петровца за 

куповину некретнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Вељке Мила- 

нковића бр  27, улаз Б, број стана 1, укупне корисне 

површине од 42,26 м2, изграђен на парцели бр. 

175/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених  уго- 

вора о откупу стамбених зграда и станова лист бр. 

213 к.о. Прњавор, по цијени од 900,00 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 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 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 
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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 

 

Авдић Ибрахим син Мехмеда из Босанског 

Петровца заступан по пуномоћнику Паликућа 

Бебвахири кћери Мехмеда из Прњавора, (по 

пуномоћи ов.бр. ОПУ-ИП 12/09 од 17.03.2009. 

године, овјерена код нотара Јакуповић Адема из 

Бихаћа) је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине и то: стан у Прњавору, у 

улици Вељке Миланковића бр 27, улаз Б, број стана 

1, укупне корисне површине од 42,26 м2, изграђен 

на парцели бр. 175/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу  

уложених  уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 213  к.о. Прњавор, по цијени од 

900,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-54/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Вовчук Ивана сина Штефана из 

Прњавора, а на основу 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 29.04.2009. године,  доноси  

 
О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Вовчук Ивана  

сина Штефана из Прњавора, за куповину некретни- 

на означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 205/3 „Кућиште“ њива у повр- 

шини од 30 м2, уписане у ПЛ. бр. 2278 к.о. 

Прњавор,  (стари бр. 18/76, уписане у зк.ул. бр. 662 

(електронски), исте к.о.), по цијени од 700,00 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 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 

 

Вовчук Иван син Штефана из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. бр. 205/3, уписане у ПЛ. бр. 

2278 к.о. Прњавор, (стари бр. 18/76, уписане у зк.ул. 

бр. 662 (електронски), исте к.о.), по цијени од 

700,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-58/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Гатарић Ђоке сина Бошка 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 29.04.2009. 

године,  д о н о с и  

 



Страна 20 – Број 5       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 14.5.2009. год. 
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Гатарић Ђоке 

сина Бошка из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Новака Пива- 

шевића, улаз 1, спрат бр. 2, укупне корисне 

површине од 59 м2, изграђен на парцели  бр. 822/1  

к.о. Прњавор, по цијени од 50.000,00 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 

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 

 

Гатарић Ђоко син Бошка из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: стан у Прњавору, у улици Новака 

Пивашевића, улаз 1, спрат бр. 2, укупне корисне 

површине од 59 м2, изграђен на парцели  бр. 822/1  

к.о. Прњавор, по цијени од 50.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-59/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

115 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Милиновић Данке сина Дамјана 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 

29.04.2009. 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 Милиновић 

Данке сина Дамјана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1414/6 „Кућиште“ двориште у 

површини  од 526 м2, 

                                             кућа и зграда у површини  

од 76 м2, уписане у ПЛ. бр.1708  к.о. Прњавор 

(стари бр. 180/6, уписане у зк.ул. бр. 5 (електро- 

нски)  к.о. Коњуховци),  по цијени од 65.000,00 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 

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
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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 

 

Милиновић Данко син Дамјана из Прња- 

вора је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 1414/6, уписане у 

ПЛ. бр.1708 к.о. Прњавор (стари бр. 180/6, уписане 

у зк.ул. бр. 5 (електронски) к.о. Коњуховци), по 

цијени од 65.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-60/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Бобар Луке сина Ристе 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 29.04.2009. 

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 Бобар Луке 

сина Ристе из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Његошевој бр. 

24, улаз А, спрат 2, број стана 14, укупне корисне 

површине од 57,00 м2, изграђен на парцели  бр. 

840/5  к.о. Прњавор, уписан у Књигу  уложених  

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 188  к.о. Прњавор, по цијени од 50.000,00 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 

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 

 

Бобар Лука син Ристе из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: стан у Прњавору у улици Његошевој бр. 24, 

улаз А, спрат 2, број стана 14, укупне корисне 

површине од 57,00 м2, изграђена на парцели бр. 

840/5 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених  

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 188  к.о. Прњавор, по цијени од 50.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-61/09                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући  
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по понуди Маринковић Новака сина Ристе из Новог 

Сада, 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 29.04.2009. 

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 Маринковић 

Новака сина Ристе, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 631/7 „Кућиште двориште у 

површини  од 442 м2 и  

                                                        кућа и зграда у 

површини  од 117  м2,   уписане  у ПЛ. бр. 3084  к.о. 

Прњавор (стари бр. 2/1 „Кућиште“ кућа, зграда и 

двориште у површини од 559 м2 уписане у зк.ул. 

бр.1078 (електронски),  исте к.о.),  по цијени од 

60.000,00 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 

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 

 
Маринковић Новак син Ристе је поднио 

понуду којом је понудио општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 631/7, уписане у ПЛ. бр. 3084 

к.о. Прњавор (стари бр. 2/1, уписане у зк.ул. бр. 

1078 (електронски), исте к.о.), по цијени од 

60.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-63/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Станић Миладина сина Љубомира 

(Љубе) 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 29.04.2009. године,  

доноси  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Станић 

Миладина сина Љубомира (Љубе) из Прњавора за 

куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1442/9 „Шибови“ њива у површи- 

ни од 368 м2, уписане у зк.ул. бр. 2500 

(електронски), к.о. Прњавор по цијени од 30,00 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“. 
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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 
 

Станић Миладин син Љубомира (Љубе) из 

Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1442/9, уписане у зк.ул. бр. 2500 (електронски), к.о. 

Прњавор, по цијени од  30,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-64/09                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

119 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Дерајић Љиљане кћери Недељка из 

Бранешаца, 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 29.04.2009. године,  

доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Дерајић 

Љиљане кћери Недељка из Бранешаца, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 356/22 „Клен“ ливада у површини  

од 456 м2, уписане у ПЛ. бр. 677 к.о. Околица (ста- 

ри бр. 1620/6, уписане у зк.ул. бр. 2160 (електро- 

нски) к.о. Прњавор),  по цијени од  7.300,00 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 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 

 

Дерајић Љиљана кћи Недељка из Бране- 

шаца је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

356/22, уписане у ПЛ. бр. 677 к.о. Околица, (стари 

бр. 1620/6, уписане у зк.ул. бр. 2160 (електронски), 

к.о. Прњавор), по цијени од 7.300,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-69/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

120 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди  Цвијетић Жељке сина Ристе из Горње 

Мравице, 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 

29.04.2009. 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 Цвијетић  
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Жељке сина Ристе из Горње Мравице, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 1334/1 „Кућиште“ двориште у 

површини  од 740 м2 и 

                                                      кућа и зграда у 

површини од 100 м2, уписано у ПЛ. бр.3592  к.о. 

Прњавор,  по цијени од 95.000,00 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 

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 

 

Цвијетић Жељко син Ристе из Горње 

Мравице је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. 

бр.1334/1, уписане у ПЛ. бр. 3592 к.о. Прњавор,  по 

цијени од 95.000,00 КМ. 
 

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-70/09                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Ковачевић Марка сина Блажа 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 

29.04.2009. 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 Ковачевић 

Марка сина Блажа из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као:  

- једнособан стан у Прњавору у улици 

Његошева бр. 24А, спрат 3, стан бр. 22,  укупне 

корисне површине од 44 м2, изграђен на парцели 

бр. 840/5,  к.о. Прњавор,  уписан у Књигу  уложених  

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 404 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 

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. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Ковачевић Марко син Блажа из Прњавора 

је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: једнособан стан у Прњавору, у 

улици Његошева бр. 24А, спрат 3, стан бр. 22,  

укупне корисне површине од 44 м2, изграђен на 

парцели бр. 840/5,  к.о. Прњавор,  уписан у Књигу  

уложених  уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 404 к.о. Прњавор, по цијени од 

30.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-71/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Шкрбић Раде сина Симе из Прњавора, у 

предмету допуне рјешења земљишно-књижним 

подацима, а на основу члана 204. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 8/05),  на сједници одржаној дана 29.04.2009. 

године, д о н о с и  

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

36/02 од 27.06.2002. године, тако да та тачка сада 

гласи: 

„Шкрбић Ради сину Симе из Прњавора 

додјељује се непосредном погодбом неизграђено 

градско грађевинско земљиште у државној својини 

означено као: 

- к.ч. бр. 1035/75 „Гложић“ њива у 

површини од 304 м² и 

- к.ч. бр. 1035/80 „Гложић“ њива у 

површини од 234 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор (стари бр. 275/42 „Гложић“ њива у 

површини од 304 м², уписано у зк.ул. бр. 1445 

(електронски) и 278/56 „Гложић“ њива у површини 

од 234 м², уписано у зк.ул. бр. 1174 (електронски), 

исте к.о.)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Шкрбић Раде син Симе из Прњавора је 

поднио захтјев којим је тражио да се рјешење 

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

27.06.2002. године допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта. Уз 

захтјев је приложио: фотокопију наведеног рјешења 

и списак земљишта са копијом катастарског плана.  

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

475-36/02 од 27.06.2002. године Шкрбић Ради сину 

Симе из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 

ште у државној својини означено као к.ч. 

бр.1035/75 и 1035/80, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор, те да у рјешењу нису наведени 

земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцелама новог премјера бр. 1035/75 и 

1035/80, уписаним у ПЛ. бр. 3559 к.о. Прњавор, на 

име посједника Шкрбић Раде сина Симе из 

Прњавора са 1/1 дијела по старом грунтовном 

премјеру одговарају парцеле означене као к.ч. бр. 

275/42, уписана у зк.ул. бр. 1445 (електронски), као 

државна својина са 1/1 дијела - право кориштења 

Заједница за стамбено-комуналне послове и 278/56, 

уписана у зк.ул. бр. 1174 (електронски), као 

државна својина са 1/1 дијела - право кориштења 

Скупштина општине Прњавор, све к.о. Прњавор.  

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-6/09                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Јанковић Мирољуба сина Живка из 

Прњавора, заступаног по пуномоћнику Југовић 

Љубомиру, адвокату из Прњавора, у предмету 

исправке грешке у рјешењу, а на основу члана 207. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник
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општине Прњавор“, бр. 8/05) на сједници одржаној 

дана 29.04.2009. године,  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. Исправља се грешка у тачки 4. 

диспозитива рјешења Скупштине општине Прња- 

вор  бр. 08-475-60/91 од 01.07.1991. године, тако да 

се умјесто:  

„- к.ч.бр. 1134/8 „Кућиште“ њива у повр. од 

22 m², уписана у ПЛ.  242 к.о. Прњавор на име 

посједника СО-е Прњавор, (стари број 379/16) у 

зк.ул. бр. 954), и  

- к.ч. бр. 738/3 „Кућиште“ њива у повр. од 

44 m², уписана у ПЛ. 1430 к.о. Прњавор (стари бр. 

379/17, зк.ул. бр. 1078)“ уписује: 

„- к.ч. бр. 738/3 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 44 m², уписано у ПЛ. бр. 1430 к.о. Прњавор 

(стари бр. 379/17 „Кућиште“ њива у површини од 

44 m², уписано у зк.ул. бр. 285 (електронски), исте 

к.о.)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јанковић Мирољуб син Живка из Прњаво- 

ра, заступан по пуномоћнику Југовић Љубомиру, 

адвокату из Прњавора је поднио захтјев којим је 

тражио да се рјешење Скупштине општине 

Прњавор бр. 08-475-60/91 од 01.07.1991. године 

исправи на тај начин што ће се у тачки 4. 

диспозитива рјешења изоставити парцела бр. 

1134/8, уписана у ПЛ. бр 242 к.о. Прњавор (стари 

бр. 379/16, уписана у зк.ул. бр. 954, исте к.о.) ради 

лакшег провођења уговора о купопродаји (који је 

закључио са Софтић Ешрефом сином Сулејмана из 

Прњавора) у земљишним књигама. Уз захтјев је 

приложио: фотокопију наведеног рјешења и 

пуномоћ, а накнадно је приложио: зк. извод, списак 

земљишта са копијом катастарског плана и 

фотокопију уговора о купопродаји. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-

475-60/91 од 01.07.1991 године преузето 

неизграђено градско грађевинско земљиште 

друштвене својине означено као к.ч. бр. 738/3, 

уписано у ПЛ. бр. 1430 к.о. Прњавор на име 

посједника СИЗ за стамбено-комуналне послове 

Прњавор (стари бр. 379/17, уписано у зк.ул. бр. 

1078, исте к.о.) ради привођења трајној намјени; те 

је то земљиште заједно са земљиштем означеним 

као к.ч. бр. 1134/8, уписано у ПЛ. бр. 242 к.о. 

Прњавор на име посједника Скупштине општине 

Прњавор (стари бр. 379/16, уписано у зк. ул. бр. 

954, исте к.о.) додијељено Софтић Етхему сину 

Ешрефа из Прњавора ради комплетирања грађеви- 

нског плаца. 

Такође, је утврђено да је купопродајним 

уговором (ов. бр. 579/01 од 06.03.2001. године, 

овјерен код Основног суда у Прњавору) Софтић 

Ешреф продао Јанковић Мирољубу своје некретни- 

не означене као к.ч. бр. 729/3, 738/3 и 1134/8, 

уписане у ПЛ. бр. 1306 к.о. Прњавор. 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцелама новог премјера бр. 729/3, 

1134/8 и 738/3, уписаним у ПЛ. бр. 3342 к.о. 

Прњавор на име посједника Јанковић Мирољуба 

сина Живка из Прњавора са 1/1 дијела (парцеле бр. 

738/3 и 1134/8 су спојене са парцелом бр. 729/3 - 

ставка промјена 302/01) по старом грунтовном 

премјеру одговарају парцеле бр. 379/8 и 379/16, 

уписане у зк.ул. бр. 386 (електронски), исте к.о., као 

државна својина са 1/1 дијела - право кориштења 

Софтић Ешрефа сина Сулејмана из Прњавора са 1/1 

дијела и 379/17, уписана у зк.ул. бр. 285 

(електронски), исте к.о. као државна својина са 1/1 

дијела - право располагања општина Прњавор са 1/1 

дијела. 

С обзиром, да је парцела бр. 379/16 

укњижена као државна својина са правом 

кориштења Софтић Ешрефа сина Сулејмана, та 

парцела не треба да буде обухваћена рјешењем, већ 

само парцела бр. 379/17, па је због лакшег књижења 

уговора у земљишним књигама (уговор је закључен 

са Софтић Ешрефом, а не Софтић Етхемом)  

одлучено да се изврши исправка грешке у рјешењу, 

а полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог закључка се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 

 
Број: 01-475-60/91                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.04.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 41. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05), Начелник општине Прњавор  д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о висини расподјеле средстава за треће и свако  

следеће новорођено дијете у 2009. години 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина новчаних 

средстава из средстава буџета општине Прњавор за 
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2009. годину, са позиције 614200 – једнократне 

помоћи за треће и свако следеће новорођено дијете. 
 

Члан 2. 

 Породице које имају пребивалиште на 

подручју општине Прњавор, најмање годину дана 

прије рођења дјетета, остварују право на новчана 

средства за треће и свако следеће новорођено дијете 

у 2009. години, у једнократном износу од 500,00 

КМ.  

 

Члан 3.  

 Средства у укупном износу од 3.000,00 КМ 

исплатиће се по основу пренесених обавеза 

породицама које су по одредбама Одлуке о висини 

расподјеле средстава за треће и свако следеће 

новорођено дијете у 2008. години оствариле право 

на овај вид накнаде, али због недостатка средстава 

иста није исплаћена.  
 

Члан 4.  

 Породице које имају право на средства из 

члана 2. Одлуке, подносе захтјев Одјељењу за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

Административне службе општине Прњавор, у 

року од 30 дана од дана рођења дјетета. 

 Уз захтјев су дужни приложити доказе: 

извод из матичне књиге рођених за свако дијете, 

фотокопију картице текућег рачуна и фотокопију 

личне карте подносиоца захтјева. 

 

Члан 5. 

 Одлуку о исплати новчаних средстава 

доноси Начелник општине у форми закључка, а на 

приједлог Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 6.  

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини расподјеле средстава за 

треће и свако следеће новорођено дијете у 2008. 

години („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

4/08). 
 

Члан 7.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број : 01/1-022-57/09 

Датум : 03.04.2009. године   

 

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Жана Пекић, дипл. ецц, с.р.         мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На  основу  члана  72.  Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 96/05, 118/05 и 70/06) и 

члана 49. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Начелник општине Прњавор доноси 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава са буџетске позиције 

Заштита културно-историјског наслеђа 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује расподјела 

средстава са буџетске позиције 615200 – Заштита 

културно-историјског наслеђа.  

 

Члан 2. 

 Критериј за расподјелу средстава из члана 

1. Одлуке је национална структура становништва 

општине Прњавор према попису становништва из 

1991. године.  

 

Члан 3. 

 Укупна средства у износу од 35.000,00 КМ 

предвиђена Буџетом општине Прњавор за 2009. 

годину, додјељују се у следећим износима за 

заштиту културно-историјског наслеђа: 

 

• Хрватског народа ..................... 1.345,74 КМ 

• Бошњачког народа.....................5.541,77 КМ 

• Српског народа.........................26.012,15 КМ 

• Других народа............................2.100,34 КМ 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 
Број: 01/1-022-77/09                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датума: 06.05.2009. год.                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 измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и система- 

тизацији радних мјеста Административне службе 

општине Прњавор – пречишћени текст („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/08, 17/08,  
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19/08 и 3/09), у Одјељењу за финансије, у члану 19. 

у ставу 1. послије тачке 1. додаје се члан 19а, који 

гласи: 

„Члан 19а 

 „(1) У Одјељењу за финансије образују се 

два одсјека: Одсјек за буџет и Одсјек за трезор 

 (2) У Одсјеку за буџет систематизују се 

сљедећа радна мјеста: 

1. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА БУЏЕТ И ПОМО- 

ЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНА- 

НСИЈЕ  

СТАТУС: СЛУЖБЕНИК 

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет, 3 

године радног искуства на истим или сличним 

пословима, положен стручни испит за рад у адми- 

нистративној служби, познавање рада на рачунару 

(WORD и EXEL ), 

        СЛОЖЕНОСТ: Најсложенији стручни послови 

        БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

 

Члан 2. 

(1) У члану 22. послије тачке 3. додаје се 

тачка 3а, која гласи: 

„3а.  САМОСТАЛНИ  СТРУЧНИ  САРА-  

 

ДНИК ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

СТАТУС: СЛУЖБЕНИК 

УСЛОВИ: ВСС, саобраћајни факултет, 1 

година радног искуства, положен стручни испит за 

рад у административној служби, познавање рада на 

рачунару, положен возачки испит „Б“ категорије, 

        СЛОЖЕНОСТ: Најсложенији стручни послови 

        БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

(2) У истом члану у тачки 5. послије ријечи 

„број извршилаца“, број „1“ замјењује се бројем 

„2“. 

 

Члан 3. 

У члану 24. у ставу 1. у тачки 1. у називу: 

„начелник Одјељења за инспекцијске послове и 

инспектор“, ријечи: „и инспектор“ бришу се. 

 

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-113-2/08                          НАЧЕЛНИК                                                           

Датум: 22. 4. 2009. год.                     мр Дарко Томаш, с.р.                             
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       

Прилог бр. 1 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

ОДСЈЕК ЗА  БУЏЕТ 

 

СТРУЧНА СПРЕМА 

 

 Р. 

бр. 

 

НАЗИВ 

РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 

 

СТАТУС 

 

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ 

 

СЛОЖЕНОСТ 

ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 

изврш. 

 

1. 

Шеф Одсјека за буџет и 

помоћник начелника 

Одјељења за финансије 

 

VII 

ВСС 

 

економски 

факултет  

 

Службеник 

 

1, 10 

најсложенији 

стручни 

послови 

 

3 године 

 

1   

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

СТРУЧНА СПРЕМА 

 

 Р. 

бр. 

 

НАЗИВ 

РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 

 

СТАТУС 

 

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ 

 

СЛОЖЕНОСТ 

ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 
изврш. 

 

3а.. 
Самостални стручни 

сарадник за думски 

саобраћај 

 

VII 

ВСС 

 

Саобраћајни 

факултет 

 

Службеник 

 

1, 7, 10 

Најсложенији 

стручни 

послови 

 

1 година 

 

1   

5. Стручни сарадник за 

комуналну накнаду и 

трајну ренту 

 

ССС 

 

Друштвеног 

смјера 

 

службеник 

 

1, 10 

Једноставнији 

стручни 

административни 

послови 

 

6 мјесеци 

 

2 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

СТРУЧНА СПРЕМА 

 

 Р. 

бр. 

 

НАЗИВ 
РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 
 

СТАТУС 

 
ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

 
СЛОЖЕНОСТ 
ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 

изврш. 

 

1. 
 

Начелник Одјељења за 

инспекцијске послове 

 

VII 

БСС 

 факултет 
друштвених, 

техничких или 

природних 

наука 

 

Службеник 

 

1, 7, 10 

Најсложенији 

креативни и 

организациони 

послови 

 

 

5 година 
 

1   
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 На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републи- 

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

Статута општине Прњавор ("Службени гласник 

Републике Српске", број 8/05), а у вези са чланом 9. 

Правилника о условима за подношење захтјева за 

издавање еколошке дозволе за погоне и постројења 

која имају издате дозволе прије ступања на снагу 

Закона о заштити животне средине ("Службени 

гласник Републике Српске", број 24/06), начелник 

општине д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одговорно лице погона и постројења (у 

даљем тексту: Инвеститор) дужно је уплатити на 

име трошкова рада Комисије за контролу података 

и оцјену мјера и активности утврђерних у Плану 

активности са мјерама и роковима за постепено 

смањење емисија, односно загађења и за усаглаша- 

вање са најбољом расположивом техником износ: 

a) 200,00 КМ за физичка лица, 

b) 350,00 КМ за правна лица. 

 

II 

Трошкове из предходног става Инвеститор 

ће уплатити прије одобравања Плана активности на 

рачун јавних прихода општине Прњавор, жиро 

рачун број: 555-007-00215707-29, отворен код Нове 

Банке А.Д. филијала Прњавор, са назнаком врсте 

прихода 729124, шифра општине 075, буџетска 

организација 9999999. 

 

III 

 Од висине накнаде уплаћених износа 

утврђених тачком I овог закључка, члановима коми- 

сије припада накнада у нето износима од по 20,00 

КМ (физичка лица) и 35,00 КМ (правна лица) по из- 

вршеном комисијском прегледу Плана активнсоти. 

 

IV 

Накнада за рад Комисије за сваки подешени 

захтјев утврдиће се посебним закључком начелника 

Одјељења за просторно уређење Административне 

службе општине Прњавор. 

 

V 

 Закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавит ће се у "Службеном гласнику општине 

Прњавор". 

 
Број: 01/1-014-69/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 13.03.2009. год.                    мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 
ОГЛАС 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-19/08 од 10.4.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-27 упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом ул Светог Саве број 20 Прњавор, са 

следећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор,  улица Светог Саве број 20 

Прњавор. 

Оснивач: 8 (осам) етажних власника 

стамбене зграде у улици Светог Саве број 20 

Прњавор. 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника, иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго- 

вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 

солидарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. 

 Заступници: Вранић Жељко предсједник 

Скупштине самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-19/08                       Службено лице органа 
Датум: 10.04.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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