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На основу члана 153. 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 7. сједници одржаној 04.06. 

2009. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о уређењу простора 

 

I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом oдлуком утврђују се услови кори- 

шћења, изградња, уређење и заштита простора и 

добара у простору на подручју општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

Уређење простора општине Прњавор поред 

Закона о уређењу простора и ове oдлуке, у поједи- 

ним дијеловима утврђује се у складу са прописима 

из области заштите животне средине, коришћења 

пољопривредног и грађевинског земљишта, шума, 

вода, руда, саобраћаја, енергетике, заштите 

културно-историјског наслеђа и природе, заштите 

од елементарних непогода и ратних дејстава, 

техничких опасности. 

 

Члан 3. 

 Општина Прњавор на свом подручју 

утврђује и остварује политику уређења простора 

доношењем и спровођењем одговарајућих планова. 

 

Члан 4. 

 Границе урбаног подручја општине Прња- 

вор утврђене су Одлуком о градском грађевинском 

земљишту. 

 

 

 

II  ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

 

Члан 5. 

(1) У сврху планског развоја oпштине, 

изградњом насеља, стварања и одржавања пово- 

љних услова за живот, рад и одмор човјека и 

рационалног управљања природним и радом 

створеним добрима, у простору се утврђују: 

 

а) грађевинско земљиште, 

б) пољопривредно земљиште, 

в) шумско земљиште,  

г) неплодно земљиште и угрожено  

    земљиште, 

д) водне површине, 

ђ) заштићена и рекреациона подручја, 

  е) саобраћајне површине, 

ж) површине за остале намјене. 

 

(2) Намјена површина из става 1. овог 

члана утврђује се планским актом. 

 

III  ЗАШТИТА ВОДА 

 

Члан 6. 

(1) Као водне површине подразумијевају се 

токови ријека, потока и акумулационих језера. 

(2) Водним површинама се не сматрају 

ријечна корита и језера која настају на поплавље- 

ним подручјима. 

(3) На подручју општине Прњавор утврђују 

се слиједеће водне површине: 

      а) ријека Укрина, 

      б) ријеке Вијака, Лишња, Јадовица, Илова, 

Кремница, Шибовска, Црквена и Турјаница, 

      в) потоци сливног подручја из тачке б. овог 

члана, 

       г) акумулационо језеро Дренова, 

д) рибњачке површине. 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР         Датум 11.6.2009. год. 
 

Члан 7. 

        Око утврђених водних површина одређују 

се заштитни појасеви и то: 

а) заштитна зона око акумулационог језера 

Дренова обухвата појас од 100 m од граничне лини- 

је експропријационог појаса, 

б) заштитна зона ријеке Укрине обухвата 

појас широк 50 m са десне и лијеве обале ријеке на 

подручју општине Прњавор, а са лијеве обале у 

дијелу гдје је ријека граница са сусједним 

општинама, 

в) заштитна зона рибњачких површина 

обухвата простор од десне обале новог корита 

ријеке Вијаке до ивице путног појаса магистралног 

пута Клашнице-Прњавор-Дервента, 

г) заштитна зона осталих рибњачких 

површина обухвата простор 50 m од насипа базена, 

д) заштитна зона водотока из члана 6. став 

3. тачка б ове одлуке износи најмање 10 m од десне 

и лијеве обале ријеке, 

ђ) заштитна зона потока утврђује се на 

најмање 5 m од десне и лијеве обале. 

  

Члан 8. 

 У заштитном појасу, односно зони 

забрањена је изградња свих грађевинских објеката, 

извођење других грађевинских радова и 

депоновање отпадних материјала свих врста, изузев 

водопривредних објеката и објеката за заштиту 

вода. 

 

IV  ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНО- 

       ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 

 

Члан 9. 

 Посебно вриједна природна добра, археоло- 

шка налазишта и културно-историјски споменици 

на подручју општине утврђују се планским актом. 

 

Члан 10. 

 На подручјима из предходног члана 

дозвољено је изводити радове само на уређењу тих 

простора. 

 
V  ЗАШТИТА УРБАНОГ СТАНДАРДА 
 

Члан 11. 

 Ради обезбјеђења основних услова егзисте- 

нције становништва и нормалних услова функци- 

онисања насеља, регулационим планом, урбанисти- 

чким планом гдје није донесен регулациони план, 

урбанистичким пројектом или планом парцелације 

утврђују се минимални услови заштите урбаног 

стандарда. 

 
Члан 12. 

 Коефицијент изграђености и други елеме- 

нти утврђују се планом и овом одлуком. 

 

Члан 13. 

 Мјере заштите тла и угрожених подручја, 

као и заштите од елементарних непогода и ратних 

дејстава утврђују се планом. 

 

VI ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ  

     СИСТЕМА 

 

Члан 14. 

(1) Изградња инфраструктурних система, 

грађевина и уређаја врши се у складу са просто- 

рним, односно урбанистичким планом, а на основу 

средњорочног програма изградње и просторног 

уређења, као и на основу плана одговарајућег 

инфраструктурног система. 

(2) Изградња водоводног, електро, пошта- 

нског, топловодног и канализационог система на 

урбаном подручју општине Прњавор може се 

изводити само подземно. Само у изузетним случаје- 

вима изградња инсталација може се изводити и 

надземно. 

 

Члан 15. 

(1) Ради обезбјеђења несметаног функцио- 

нисања инфраструктурних система, грађевина и 

уређаја, као и њихове заштите образују се и уређују 

заштитни појасеви дуж инфраструктурних траса, 

односно око инфраструктурних објеката. 

(2) Ширина и други услови уређења зашти- 

тних појасева утврђена су посебним законима. 

 

VII  ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И НАСЕЉА 
 

Члан 16. 

 Скупштина општине је обавезна да донесе 

сљедеће планове: 

a) Развојни планови: 

1) Просторни план општине; 

2) Урбанистички план града; 

       б)   Проведбени планови: 

1)   Регулациони планови; 

2) Урбанистички пројекат за уже 

урбано подручје. 

 
Члан 17. 

(1) Скупштина општине доноси одлуку о 

приступању изради, односно измјени, допуни или 

ревизији Просторног плана, Урбанистичког плана 

града, Регулационих планова и Урбанистичког 

пројекта. 

(2) Припрема, израда и доношење планова 

врши се у складу са Законом о уређењу простора и 

Правилником о садржају планова. 

 
Члан 18. 

 Средства за израду планова обезбјеђују се 

из:  
а) буџета општине Прњавор, 
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б) накнаде за додјељено грађевинско 

земљиште, 

в) накнаде за уређење грађевинског 

земљишта, 

г) накнаде за кориштење грађевинског 

земљишта, 

д) средстава субјеката планирања и  

ђ) других извора.  

 

Члан 19. 

(1) Одлука о приступању изради плана, 

измјени, допуни или ревизији плана, односно 

доношењу плана објављује се у "Службеном 

гласнику општине Прњавор". 

(2) План је јавни документ, уколико за 

одређене његове дијелове није другачије одређено. 

(3) План се излаже на стални јавни увид 

код органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

 

VIII  УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНА И  

        КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
 

Члан 20. 

(1) На грађевинском земљишту намјењеном 

за изградњу објеката, величина грађевинске парце- 

ле се утврђује планом парцелације, односно 

урбанистичком сагласношћу. 

            (2) Површина грађевинске парцеле за 

грађење слободностојећег стамбено-породичног 

или стамбено-пословног објекта на урбаном подру- 

чју града не може бити мања од 300 m
2
  нити већа 

од 750 m
2
. 

(3)  На осталим урбаним и ван урбаним 

подручјима грађевинска парцеле не може бити  

мања од 500 m
2
 нити већа од 1500 m

2.
.  

(4) Грађевинска парцела мора да има 

колски приступ на улицу. 

(5) Минимална ширина грађевинске парце- 

ле за индивидуалну стамбену изградњу одређује се: 

а) за изградњу слободностојећих објеката 

минималне ширине 15 m, 

б) за изградњу дуплекс објеката минималне 

ширине 12 m, 

в) за изградњу објеката у низу минималне 

ширине 8 m. 

(6) Минимална  удаљеност  индивидуалног  
стамбеног објекта од колске саобраћајнице је 5 m, 

односно у складу са грађевинском линијом постоје- 

ћих објеката. 
 

Члан 21. 

            На мјесту старог објекта, на грађевинској 

парцели мањој од прописане чланом 20, став 2 и 5, 

може се одобрити изградња новог објекта уз 

сагласност власника сусједних парцела и уз 

придржавање грађевинске линије околних објеката. 
                  

Члан 22. 

 Изградња  насеља,  грађевина  и  уређаја и  

друге интервенције у простору на подручју oпшти- 

не могу се вршити само на урбаном подручју у 

складу са намјеном која је утврђена: 

 

а) Просторним планом, 

б) Урбанистичким планом, 

в) Регулационим планом, 

г) Урбанистичким пројектом, 

д) Планом парцелације. 

 

Члан 23. 

 До доношења одговарајућих планова 

изградња објеката и уређаја вршиће се у складу са 

условима и на начин предвиђен Законом и овом 

oдлуком. 

 

Члан 24. 

 Изузетно од одредбе из предходног члана 

на земљиштима која нису грађевинска и која се 

налазе ван урбаних подручја могу се градити 

грађевине и вршити други захвати у простору, ако 

су утврђени урбанистичком сагласношћу и то: 

 а) радови и грађевине које служе уређењу 

тих земљишта и простора (грађење шумских 

путева, мелиорација и слично), 

 б) планинарски, ловачки и слични објекти, 

 в) господарски објекти код пољопривре-

дних произвођача који имају привремени карактер 

(пластеници, пчелињаци, оставе за алат и пољопри- 

вредне машине и слично), 

 г) енергетски, поштанско-телеграфско-теле- 

фонски, телекомуникациони објекти и уређаји 

(далеководи, кабловски водови, комуникациони 

објекти и уређаји, цјевоводи и слично), 

 д) објекти и уређаји који служе одбрани и 

јавној безбиједности. 

 
1. Општи услови за грађење 

 

Члан 25. 

 Општи услови за грађење односе се на:     

а) намјену грађевине, 

б)  грађевинску парцелу, 

в)  поступак и габарите грађевине, 

г)  сусједне грађевине, 

д)  коефицијент изграђености, 

ђ)  уређење грађевинског земљишта, 

е)  заштиту животне средине, 

ж) обликовање, 

з)  остали услови. 

 

а)  Услови у односу на намјену објекта 

 

Члан 26. 

 Условима из предходног члана утврђује се 

намјена цијеле грађевине и ближа намјена 

појединих етажа. Овим условима може се обавезати 

инвеститор да одређене садржаје изгради у склопу 

грађевине (котловницу, гаражу, оставу и слично) у 

подземној или приземној етажи. 
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 б) Услови у односу на грађевинску парцелу 

 

Члан 27. 

 Условима из члана 20. ове oдлуке утврђују 

се облик, величина и положај грађевинске парцеле 

који су потребни за: 

 а) изградњу грађевине у складу са урбани- 

стичким и техничким прописима, стручним прави- 

лима и са технолошким захтјевима, 

б) редовну употребу грађевине у складу са 

њеном намјеном и технолошким захтјевима. 

 

  Члан 28. 

(1) Грађевинска парцела може бити 

посебна и заједничка.  

(2) Посебна грађевинска парцела је она која 

је намијењена за изградњу и редовну употребу само 

једне грађевине за основну намјену (главна грађе- 

вина), а заједничка је она парцела која је намјењена 

за више грађевина. 

(3) Посебна грађевинска парцела утврђује 

се обавезно за стамбене и стамбено-пословне 

објекте индивидуалног типа становања, а и за 

пословне објекте у појединим случајевима. 

(4) Регулационим планом, односно урбани- 

стичким пројектом може се дефинисати посебна 

парцела само испод објекта. 

(5) За пословне објекте и друге грађевине 

које се налазе на истој локацији и припадају истом 

кориснику (производни и други привредни и 

непривредни комплекси) у правилу се утврђује 

заједничка грађевинска парцела. 

 

Члан 29. 

 На посебној грађевинској парцели стамбе- 

ног и стамбено-пословног објекта индивидуалног 

типа становања може се лоцирати само један 

главни објекат и неопходан један споредни објекат 

(помоћни и господарски), уколико је њихова 

изградња дозвољена планом и овом одлуком. 

 

 в) Услови у односу на поставку и габарите  

                   грађевине 

 

Члан 30. 

(1) Положај објекта на грађевинској парце- 

ли одређује се грађевинским линијама и габаритима 

објекта. 

(2) Грађевинске линије објекта не могу се 

планирати ван регулационих линија којима је 

одређена грађевинска парцела. 

  

Члан 31. 

 Удаљеност новог објекта од постојећег или 

планираног сусједног објекта не може бити мања 

од: 

 а)  6 м ако ниједан од њих по висини не 

прелази три надземне етаже, 

 б) 12 м ако један или оба објекта по висини 

прелазе четири надземне етаже. 

 г) Услови у односу на сусједне грађевине 

 

Члан 32. 

(1) Удаљеност између објекта и границе 

грађевинске парцеле не смије бити мања од 3 m, 

односно 2,5 m у случају да се ради о грађевинској 

парцели ужој од 15 m. 

(2) Објекат се може поставити и на граници 

грађевинске парцеле само ако је на сусједној 

грађевинској парцели планиран или изграђен исти 

такав објекат на истој граници и то тако да оба 

објекта чине једниствену обликовану цјелину. 

 

Члан 33. 

             Удаљеност између објеката може бити 

утврђена и другачије у односу на удаљености 

прописане чланом 31. ове одлуке, ако је то утврђено 

Регулационим планом или Урбанистичким проје- 

ктом, односно ако то захтијевају посебни архите- 

ктонско-урбанистички услови, што ће у сваком 

појединачном случају цијенити. 

 

Члан 34. 

(1) Одстојање између објеката је најкраће 

одстојање од најистуренијих дијелова објекта у 

свим правцима. 

(2) За смањивање прописаних одстојања 

може се прихватити писмена сагласност сусједа, 

власника објекта. 

 

 д) Коефицијент изграђености 

 

Члан 35.   

Максимални коефицијент изграђености 

грађевинске парцеле износи:  

а) за грађевинску парцелу намјењену за 

стамбени или стамбено-пословни објекат индивиду- 

алног типа становања укључујући и помоћне обје- 

кте на истој грађевинској парцели – 0,5 - 0,8, 

б) за грађевинску парцелу (посебну или 

заједничку) намјењену за стамбени или стамбено-

пословни објекат колективног типа становања или 

за више таквих објеката (блок) укључујући и све 

друге објекте на истој грађевинској парцели – 1,0, а 

у изузетним случајевима и већи, ако се ради о ужем 

градском језгру, или је то предвиђено регулаци- 

оним планом, односно урбанистичким пројектом, 

в) за грађевинску парцелу намијењену за 

изградњу привредног објекта -0,9,а за пословне 

објекте -1,0. 

 

ђ) Услови у односу на уређење грађевинског  

    нског земљишта  

 
Члан 36. 

(1) Условима за уређење грађевинског 

земљишта утврђују се начин прикључења грађевине 

на јавни пут, на мрежу комуналних инсталација 

(водовод, канализација, електровод и слично), 

начин уређења слободних површина грађевинске 
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парцеле и слично. 

(2) Услови за уређење грађевинског 

земљишта утврђују се у складу са Одлуком о 

градском грађевинском земљишту општине Прња- 

вор и Програмом уређења градског грађевинског 

земљишта. 

 

      е) Услови заштите животне средине 

 

Члан 37. 

(1) Обавеза је власника, односно корисника 

парцеле да начином пројектовања, грађења и 

експлоатације грађевине обезбиједи заштиту и 

очување животне средине од недозвољених и 

штетних утицаја грађења, постојања и експлоа- 

тације грађевине (штетни гасови, прашина, чађ, 

дим, топлота, непријатни мириси, отпадне воде 

санитарног или технолошког поријекла, отпад, 

јонизирајућа зрачења и слично). 

(2) Услови заштите и очувања животне 

средине утврђују се у складу са Законом о заштити 

животне средине ("Службени гласник Републике 

Српске", број 28/07 и 41/08) и прописима 

донесеним на основу Закона. 

 

 ж) Услови у односу на обликовање 

 

Члан 38. 

(1) Обавеза је власника, односно корисника 

парцеле да начином пројектовања, изградње и 

одржавања грађевине и уређења грађевинске 

парцеле обезбиједи усклађеност одређених каракте- 

ристика грађевине, њених дијелова и грађевинске 

парцеле (облик, волумен, грађевински материјал, 

обрада, боја, биљни и други материјали за уређење 

зелених површина и др.) са природним и створеним 

карактеристикама амбијента, намјеном и функцијом 

грађевине и њених дијелова и слично. 

(2) Од власника, односно корисника парце- 

ле може се затражити да поднесе идејно рјешење 

или идејни пројекат грађевине на увид у циљу 

претходне провјере усклађености са условима. 

(3) За објекте бруто грађевинске површине 

преко 500 m
2
, који се налазе у обухвату градског 

гарђевинског земљишта, инвеститор је обавезан 

доставити идејно рјешење у циљу усклађивања 

датих услова (изглед и боја фасаде, обрада, 

материјализација и сл.). 

 

 з) Остали општи услови изградње 

 

Члан 39. 

(1) Сви објекти који се граде на урбаном 

подручју, а служе за становање или пословну 

дјелатност морају имати уграђене инсталације и 

уређаје за електричну енергију, водовод и канали- 

зацију без обзира на тренутну могућност њиховог 

прикључења на јавну мержу. 

(2) Грађење објеката на урбаним подручји- 

ма oпштине може се вршити искључиво од 

постојаних грађевинских материјала. 

 

Члан 40. 

(1) Грађење стамбено-пословног и посло- 

вног објекта не може се одобрити ако се предвиђе- 

ном пословном дјелатношћу ствара бука, неугодан 

мирис, пара, прашина и сл. или ако се њоме на 

други начин омета нормална функција у истом или 

сусједним објектима. 

(2) Грађење пословног или стамбено-

пословног објекта (угоститељски, трговински и 

слично) који у сврху снабдијевања мора користити 

моторно возило одобриће се само ако је могућ 

приступ тим возилом до економског улаза у 

објекат. 

(3) Грађење стамбено-пословног и посло- 

вног објекта чија је намјена прање, оправка и 

сервисирање одобриће се само ако пословни 

простор има услове за паркирање и задржавање 

моторних возила и остале услове предвиђене 

Законом и техничким нормативима. 

 

Члан 41. 

(1) Услови изградње ограде утврђују се 

урбанистичком сагласношћу, а изградња се врши на 

основу одобрења за грађење. 

(2) Ограда може да буде транспарентна, 

пуна, комбинована и жива ограда.  

(3) Висина ограде се одређује на следећи 

начин: 

а) висина се мјери од терена, укључујући и 

темељ ограде, 

б) висина ограде према улици не може бити 

већа од 1,5 m, без обзира на тип ограде,  

в) висина живе ограде према сусједима не 

може бити већа од 1,8 m, 

г) за комбиновану ограду (пуна и транспа- 

рентна) висина се одређује тако да пуни  дио ограде 

може имати висину до 60 cm, а транспарентни до 90 

cm. 

д) пуна ограда и високо растиње се не могу 

постављати до улице, као и на непрегледним 

мјестима. 

(4) Изузетно висина ограде може бити и 

већа од висине утврђене у предходном ставу, ако се 

ради о оградама за пословне, производне, индустри- 

јске објекте, конзулате, амбасаде и слично, а према 

утврђеним урбанистичко-техничким условима. 

(5) Инвеститор је обавезан у поступку изда- 

вања урбанистичке сагласности доставити идејно 

рјешење ограде. 

 
2. Посебни услови за одређене грађевине 

 
а) Објекти за одмор – викендице 

 
Члан 42. 

(1)  Објекат за одмор је објекат намјењен за
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повремено кориштење у сврху одмора и рекреације. 

(2) Објекти за одмор се лоцирају у правилу 

ван урбаних подручја или на мање изграђеним 

дијеловима урбаних подручја, на мјестима гдје су 

природни услови погодни за одмор и рекреацију, а 

нису погодни за другу приоритетнију намјену. 

(3) Објекат за одмор не може имати више 

од двије надземне етаже нити укупну корисну 

површину већу од 90 m
2
 (у обје етаже). 

(4) Удаљеност објекта за одмор од постоје- 

ћих или планираних објеката не може бити мања од 

10 m. 

(5) На грађевинској парцели објекта за 

одмор не могу се градити помоћни, господарски 

објекти, односно објекти који нису у складу са 

намјеном главног објекта. 

(6) На грађевинској парцели објекта за 

одмор у складу са намјеном истог, могу се: 

а) уређивати зелене површине, игралишта, 

купалишта, ограде, објекти за снабдијевање водом, 

пчелињаци и слично. 

 

б) Услови изградње помоћних и господар-  

     ских објеката 

 

Члан 43. 

(1) Помоћни објекти су објекти, односно 

просторије намијењене за садржаје потребне за 

нормално (редовно, уобичајено) кориштење главног 

објекта, а то су: гараже, оставе, објекти за смјештај 

котлова за гријање, хидрофора и слично, површине 

до једне половине тлоцртне површине приземља 

главног објекта. 

(2) Максимална површина помоћног 

објекта је 50 m
2
.   

(3) Помоћне просторије се у правилу граде 

у склопу главног објекта (стамбеног, стамбено-

пословног или пословног) у подруму или приземној 

етажи. 

(4) Ако се у саставу главног објекта не могу 

смјестити неопходне помоћне просторије због 

утврђених габарита или других урбанистичко-

техничких услова, помоћне просторије ће се 

градити као засебан помоћни објекат.  

(5) Помоћни објекат се може лоцирати само 

на грађевинској парцели главног објекта, иза 

главног објекта или у линији са стамбеним 

објектом. 

(6) Уз стамбени и стамбено-пословни 

објекат индивидуалног типа становања може се 

градити само једна помоћна зграда. 

(7) Помоћни објекат може имати само једну 

етажу.  

(8) Удаљеност слободностојећег помоћног 

објeкта од границе парцеле не може бити мања од 

1,5 m, осим у  изузетним случајевима, тј. уз 

писмену сагласност власника сусједне парцеле или 

ако се ради о дуплексу. 

 

 

Члан 44. 

(1) Господарски објекат је објекат или више 

објеката на истој грађевинској парцели на којој се 

налази главни стамбени, односно стамбено-

пословни објекат. 

(2) Господарски објекат може имати 

следеће намјене: примарна пољопривредна 

производња, стаја, тор, кошана, свињац, кокоши- 

њац, објекат за смјештај пољопривредне механи- 

зације, за држање пољопривредних производа, 

сјемена, вјештачких ђубрива и другог материјала, за 

узгој биљака које се могу узгајати у зградама 

(цвијеће, гљиве и слично) и за друге сличне 

садржаје и активности пољопривредних произво- 

ђача и других физичких и правних лица која се баве 

пољопривредом. 

(3) Изузетно од предходног става, на 

посебној грађевинској парцели могу се лоцирати 

господарски објекти пољопривредне организације, 

господарски објекти индивидуалних пољопирвре- 

дних произвођача намјењених за робну производњу 

и објекти технолошки везани за пољопривредне 

површине (оставе за пољопривредна моторна вози- 

ла и машине, стакленици, пластеници, амбари, 

оставе за алат и слично). 

(4) Господарски објекат може имати само 

једну надземну етажу, свијетле висине до 2,20 m, 

ако технолошки услови или посебни прописи не 

захтјевају већу висину (објекти за смјештај вршили- 

ца, комбајна и слично). 

(5) Изузетно од предходног става, господа- 

рски објекат може имати и поткровље намјењено 

искључиво за смјештај сијена. 

 

в) Привремени објекти и услови изградње 

 

Члан 45. 

 Привремени објекат је објекат изграђен на 

основу урбанистичке сагласности и одобрења за 

грађење у којима је изричито одређено да се ради о 

привременом објекту са утврђеним роком и 

обавезом власника да по истеку рока или по 

настанку одређених околности објекат уклони без 

права на накнаду. 

 

Члан 46. 

(1) Привремена намјена локације може се 

одобрити под следећим условима: 

а) да трајна намјена локације није ближе 

одређена, 

б) да је одговарајућим планским актом 

утврђена трајна намјена локације за изградњу 

објекта трајног карактера, а одлуком о провођењу 

тог планског акта, није забрањена изградња 

привремених објеката,  

в) да привремени објекат не омогућава или 

не омета кориштење сусједних објеката или 

намјенско кориштење сусједних површина, 
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г) да привремени објекат својом поставком, 

габаритима, обликованим елементима не нарушава 

постојеће амбијеталне, пејсажне и сличне врије- 

дности и односе. 

(2) Забрањује се лоцирање привремених 

обjeката на просторима који су одговарајућим 

планским актима предвиђени за зелене и 

рекреационе површине, изузев рекламних објеката. 

 

Члан 47. 

Привременим објектима сматарају се:  

а) пословни објекти (киосци, монтажни 

објекти), 

б) рекламни објекти: рекламне табле-панои 

и  рекламне витрине; 

в) рекламни натписи (на фасади или крову 

објекта, на огради), јарболи са рекламним заста- 

вама, 

г) штандови за продају сувенира, видео 

касета и сл.  

д) антенски стуб са базном станицом,  

ђ) надстрешнице као самостални објекти 

или уз постојећи објекат, 

е) тенде постављене испред пословних 

простора, љетне и зимске баште, 

ж) објекти који се постављају привремено у 

сврху одржавања вашара, постављање шатора, 

рингишпила и сл. објекти сезонског карактера. 

 

Члан 48. 

 Привремени објекат може бити и инду- 

стријски произведени објекат (типски киосци) или 

монтажно-демонтажни објекат изграђен од инду- 

стријски произведених елемената, који се без 

промјена и оштећења или са мањим промјенама и 

оштећењима може одвојити од тла и поставити на 

друго мјесто. 

 

Члан 49. 

             Постављање привремених објеката (киоска, 

рекламних табли и стубова) врши се искључиво на 

мјестима на којима не угрожавају колски и пјеша- 

чки саобраћај и не утичу на прегледност. 

 

Члан 50. 

 За привремене објекте одређује се време- 

нски период (рок) на који се може одобрити њихово 

постављање и то: 

а) двије година, ако се ради о рекламном 

објекту,  

б) три године, ако се ради о монтажно-

демонтажном објекту који се као цјелина или 

растављен на дијелове (елементе) и без оштећења и 

знатнијих трошкова може уклонити (преносни 

киосци, преносне гараже и слично). 

 

Члан 51. 

           (1) Надстрешнице и тенде су грађевине на 

истој грађевинској парцели на којој се налази 

матични пословни или стамбено-пословни објекат и 

у функцији су пословног простора. 

          (2) Тенде се могу постављати уз пословне 

просторе, у дужини и висини пословног простора, а 

у ширини која  не омета нормално функционисање 

колског и пјешачког саобраћаја и уз сагласност 

свих етажних власника. 
                 

Члан 52. 

На јавним површинама дозвољено је поста- 

вљање: надстрешница, тенди, љетних башта, ти- 

пски уређених тезги (пултова за обављање посло- 

вних дјелатности на за то одређеним локацијама), а 

према урбанистичко-техничким условима. 
 

         3. Услови доградње, надзиђивања, рекон-                

             трукције објекта и реконструкције   

             кровишта 
  

Члан 53. 

(1) Доградња грађевине може се одобрити 

ако је предвиђена планом.  

(2) Изузетно, доградња грађевине може се 

одобрити и у случају кад проведбени план за то 

подручје није предвиђен, под условом да су 

задовољени остали услови утврђени овом одлуком. 

У овом случају доградња грађевине утврђује се 

урбанистичком сагласношћу. 

(3) Доградња грађевине може се одобрити 

до међе, уколико се том доградњом формира 

дуплекс са сусједним објектом. 
 

Члан 54. 

          Затварање тераса, лођа и балкона на објекти- 

ма  колективног становања може се одобрити изузе- 

тно, под условом да се затварање врши на свим 

становима вертикале, уз претходно достављено 

идејно рјешење, сагласност пројектанта и под 

осталим условима предвиђеним Законом.  
 

Члан 55. 

 Надзиђивање грађевине утврђује се урбани- 

стичком сагласношћу. Надзиђивање грађевине у 

дуплексу или низу може се по правилу одобрити 

ако се изводи истовремено на свим јединицама. 

 

Члан 56. 

(1) Под реконструкцијом грађевине подра- 

зумјевају се радови којим се мјењају конструктивни 

елементи, који могу бити од утицаја на стабилност 

грађевине или њених дијелова, којим се уводе нове 

инсталације и уграђује нова опрема у грађевину, 

мијења намјена или вањски изглед грађевине, као и 

којим се мјењају услови под којима је на основу 

одобрења за грађење изграђена грађевина. 

           (2) Реконструкцијом објекта се не могу 

повећавати хоризонталне и вертилалне димензије. 

           (3) Реконструкцијом и замјеном кровишта не 

може се повећати висина надзида таванског 

простора.  
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(4) Реконстукција кровишта код објеката у 

дуплексу или низу може се одобрити у правилу, ако 

се изводи истовремено на свим јединицама. 

 

Члан 57. 

(1) Модернизација, инвестиционо и текуће 

одржавање грађевине подразумјева радове којима 

се побољшавају услови и стандарди живота 

њихових корисника, а нарочито: радови на 

постављању паркета, увођењу гријања, термо и 

хидроизолациони радови, замјена олука, прозора и 

врата, малтерисање и бојење зидова и слично. 

 (2) За извођење радова из става 1. овог 

члана није потребно одобрење за грађење, ако се не 

ради о објектима који су под заштитом. 

 

IX  ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНА 

 

Члан 58. 

Урбанистичка сагласност и одобрење за 

грађење издају се у свему према одредбама Закона 

о уређењу простора и ове одлуке. 

                                                                                                                                                                                                                  

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 59. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Прњавор". 

 
Број: 01-022-73-1/09    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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            На основу чланa 12. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 ), члана 50. став 2. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 5/93, 15/96 и 110/03) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/05), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној дана 

04.06.2009. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

Центра за социјални рад Прњавор 

 
Члан 1. 

           У Одлуци о оснивању Центра за социјални 

рад Прњавор – пречишћени текст („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 1/94, 6/02, 1/03, 

1/04 и 18/07) назив „Одлука о оснивању Центра за 

социјални рад Прњавор“ мијења се и гласи: 

„Одлука о оснивању Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор“. 

 

Члан 2. 

           У члану 1. иза ријечи: „оснивач“ додају се 

ријечи: „Јавне установе“, а ријеч: „Центра“ замјењу- 

је се ријечју „Центар“. 

 

Члан 3. 

           У члану 2. став 1. иза ријечи: „Оснива се“ 

додају се ријечи: „Јавна установа“. 

           У ставу 2. иза двотачке додају се ријечи: 

„Јавна установа“. 

           У истом члану, послије става 2. додаје се 

нови став 3. који гласи: 

           „Скраћени назив Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор је ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор“.  

           Досадашњи став 3. постаје став 4. а у истом 

ставу ријечи: „улица Светог Саве, број 10“, 

замјењују се ријечима: „улица Карађорђева, број 6“. 

  

Члан 4. 

           У члану 3. ријечи: „и свој жиро-рачун“ 

бришу се. 

 

Члан 5. 

           Члан 4. мијења се и гласи: 

           „У провођењу социјалне заштите и 

извршавању обавеза из Закона и ове одлуке, Центар 

обавља следеће послове:          

           - рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Законом о социјалној заштити, 

           -  рјешава у првом степену о остваривању 

права из области дјечије заштите, 

           - рјешава у првом степену о остваривању пра- 

ва из области породичне заштите и старатељства, 

           - пружа услуге социјалног рада у поступку 

рјешавања с правима из области социјалне заштите, 

           -  врши исплату новчаних права утврђених 

Законом о социјалној заштити. 

           Центар, поред послова из става 1. овог члана, 

обавља и стручне послове из свог домена и то: 

           1. открива и прати социјалне потребе грађана 

и проблеме у области социјалне заштите, 

           2. предлаже и предузима мјере у рјешавању 

стања социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршење, 

           3. организује и проводи одговарајуће облике 

социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно 

пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада, 

           4.  развија и унапређује превентивне 

активности које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема, 

           5.  пружа дијагностичке услуге, проводи 

одговарајући третман, савјетодавно-терапијске 

услуге и стручну помоћ корисницима, 

           6. ради на оснивању породичног савјето- 

валишта у циљу пружања услуга породици и 

појединцу, 

           7. подстиче, организује и координира 

професионални и добровољни рад у области соција-  

 



Страна 9 – Број 7        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР         Датум 11.6.2009. год. 
 

лне заштите, 

           8.  ради на извршавању васпитних мјера 

према малољетним лицима, 

           9.  ради на избору и примјени васпитних 

препорука према малољетницима, 

         10. води евиденцију и документацију о 

пруженим услугама и предузетим мјерама  у оквиру 

своје дјелатности, 

         11.  ради на развоју партнерства међу 

различитим актерима у заједници који пружају 

социјалне услуге, 

         12.  ради на развоју разноврсних модела 

збрињавања корисника у заједници и социјалних 

услуга у складу са потребама корисника, 

         13.  врши и друге послове утврђене законом и 

одлуком Скупштине општине.“  

 

Члан 6.  

          У члану 8. ријечи: „за социјални рад 

Прњавор“ бришу се. 

  

Члан 7. 

          Статут Центра за социјални рад Прњавор 

ускладиће се са овом одлуком у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 8. 

          Овлашћује се Статутарно правна комисија да 

утврди пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор. 

 

Члан 9. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-106-1/09               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 

број 8/05) и у складу са усвојеним Буџетом за 2009. 

годину, Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 10.06.2009. године, донијела је  

 

ПРОГРАМ 

изградње, модернизације и реконструкције 

инфраструктурних објеката на подручју општине 

прњавор за 2009. годину 

 
ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ РС“ И 

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 

 
 1. У току су радови на модернизацији и 

реконструкцији регионалног пута Р-476 дионице на  

граници општине Прњавор-Челнинац. 

2. Реконструкцију улица у граду, које су 

према одредбама чл. 2 став 3. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник РС“ број 3/04), 

саставни дијелови регионалног пута Р-474 (улице 

Боже Татаревића, Милоша Кондића, Београдска, 

Војводе Бојовића и Владе Винчића). 

 3. Изградња моста на ријеци Укрини и 

приступних саобраћајница на регионалном путу Р-

474, на граници општина Прњавор и Добој између 

Кулаша и Драгаловаца; 

 4. Реконструкцију раскрснице магистра- 

лног пута М 16.1 са улицама Бањалучка и Вида 

Њежића код Јошика у Прњавору; 

 5. Изградња пјешачких стаза: 

- у зони Регионалног пута Р-474 из правца 

Сегићи - Вијачки луг - до раскрснице на 

Вијаци, 

- у зони магистралног пута М 16.1 из правца 

ресторана „Карађорђе“ до раскрснице на 

Вијаци, 

- у зони магистралног пута М 16.1 из правца 

Дервенте од продавнице намјештаја „Сага“ 

до раскрснице на Вијаци; 

6. Реконструкција пута Доња Илова – 

Шибовска – Тромеђа. 

За реализацију Програма капиталних 

инвестиција у 2009. години буџетом је планиран 

износ од 2.207.800,00 КМ. Ова средства се планом 

буџета дијеле на финансирање из домаћих прихода 

у износу од 207.800,00 КМ и финансирање из 

кредитних средтава у износу од 2.000.000,00 КМ.  

 
Финансирање из домаћих прихода: 

 
I – Изградња колектора мјешовите канализације  

      сливног подручја Коњуховци-Слатина –  

      средства из гранта Министарства просторног  

     уређења и заштите околиша Кантона Сарајево  

     –приспјела средства у износу од 150.000,00 КМ 

 
 Ова средства су приспјела крајем прошле 

године. Општина је у захтјеву за помоћ повратни- 

чкој популацији одредила овај пројекат, те ће 

средства бити утрошена за исти. Поступак јавне 

набавке радова за дио колектора од улице Николе 

Тесле до Коњуховаца је у току. 

 
II – Трошкови ширења мреже амбуланти  

       породичне медицине – буџетом планиран је  

       износ од 17.800,00 КМ 

 
 За завршетак уговорених радова адаптације 

просторија мјесне заједнице у амбуланту породичне 

медицине у Палачковцима потребан је износ од 

8.748,45 КМ. 

 Од преосталог износа од 9.051,55 КМ 

усмјерити потребан дио за довршетак амбуланте у 

мјесној заједници Кокори.  
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Износ од 9.051,55 КМ се планира за 

завршетак радова на изградњи амбуланте у Горњој 

Мравици. 

 

III – Столарија у згради Гимназије и Средњој  

         школи у Прњавору – буџетом планиран  

         износ од 30.000,00 КМ 

 

 Поред ових средстава Савјет за развој 

Републике Српске је на 8. сједници одобрио 

средства у износу од 130.000,00 КМ за ову намјену.  

 

IV – Средства за подршку пројектима за одржив  

         повратак – буџетом планирана износ од  

         10.000,00 КМ 

  

 Пројекти гдје општина има обавезу да дио 

радова финансира и друге радове за потребе 

повратничке популације становништва. 

 

Финансирање из кредитних средстава: 

 

V – Набавка грађевинских објеката – изградња  

       зграде за рјешавање стамбених питања  

      породица погинулих и РВИ – планиран је  

      износ од 750.000,00 КМ 

 
 Министарство рада и инвалидско-борачке 

заштите ће финансирати завршетак изградње 

зграде, гдје општина има уговором обавезе за 

изградњу пословних простора у износу од 

336.208,03 КМ. Средства у износу од 119.261,68 

КМ су приспјела на плаћање у прошлој години, а за 

ову годину се планирају средства у износу од 

216.946,35 КМ. За изградњу колектора фекалне 

канализације планиран је износ од 260.000,00 КМ, 

за водоводну мрежу износ од 80.000,00 КМ 

(поступци јавних набавки су у току) и преостала 

средства у износу од 193.053,65 КМ за снабдијева- 

ње електричном енергијом, телефонске инсталаци- 

је, вањско уређење око зграде и изградњу улице. 
 

VI – Трошкови израде пројектне документације  

        за капиталне пројекте – планиран је  

        износ од 50.000,00 КМ и то: 

 
А) Израда пројектне документације за 

изградњу водоводне мреже,  

Б) Израда пројектне документације за 

реконструкцију путева, градских улица, пјешачких 

стаза,  

Ц) Израда пројектне документације за 

изградњу канализационе мреже. 
 

VII - Трошкови надзора над реализацијом  

         капиталних пројеката – планиран је износ  

         од 40.000,00 КМ 
 

А) Надзор над изградњом водоводне мреже, 

 

Б) Надзор над реконструкцијом и моде- 

рнизацијом путева и градских улица, надзор на 

другим грађевинским радовима,  

Ц) Надзор над изградњом јавне расвјете и 

другим електро радовима, 

Д) Надзор над изградњом канализационе 

мреже, 

Е) Надзор над изградњом спортских 

игралишта.  

 

VIII-Изградња, модернизација и реконструкција  

         путне мреже и градских улица и јавне  

         расвјете – планиран је износ од 710.000,00  

         КМ и то: 

 
А) Изградња и реконструлција локалних 

путева који су већ започети, а који најдуже вријеме 

чекају на завршетак, под условом да су грађани 

испоштовали своје обавезе у погледу учешћа у 

финансирању.  

            средства у износу од 400.000,00 КМ. 

 

Б) Изградња и реконструкција градских 

улица, паркинг простора и пјешачких стаза.  

             средства у износу од 210.000,00 КМ. 

 

Ц) Расвјета на улазу у град од занатског 

центра до ватрогасног дома, расвјета у градском 

парку, расвјета на раскрсници улице Вида Њежића 

и Бањалучке улица са магистралним путем, те 

набавка стубова и расвјетних тијела.                                                                      

                           средства у износу од 100.000,00 КМ. 

 

 Поред ових средстава Министарство за 

избјеглице и расељена лица Републике Српске ће 

финансирати санацију дотрајалих путева у износу 

од 60.000,00 КМ и санацију нисконапонске мреже у 

износу од 30.000,00 КМ у МЗ Лишња.  

  

IX – Изградња и реконструкција водоводне  

         мреже – планиран је износ од 100.000,00 КМ 

 

 Дио радова према пројекту додатног 

снабдијевања водом МЗ Лишња, гдје је планирано 

да општина учествује са 11.900,00 КМ, а Министа- 

рство за људска права и избјеглице Босне и 

Херцеговине са 80.000,00 КМ и други радови на 

водоснабдијевању на територији општине. 

 

X – Изградња и реконструкција канализационе  

       мреже – планиран је износ од 250.000,00 КМ 

 

Наставак изградње дијела колектора мјешо- 

вите канализације слива Коњуховци-Слатина, гдје 

је за дио од улице Никола Тесла до Коњуховаца 

потребно планирати 300.000,00 КМ, од којих је 

150.000,00 наведено под I, а овде се планирају 

преосталих 150.000,00 КМ (поступак јавне набавке 

радова је у току). 
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XI –Изградња и реконструкција спортских игра- 

        лишта – планиран је износ од 30.000 КМ 
 

 За изградњу игралишта, ограда, расвјета 

поред изграђених игралишта. 
 

XII –  Санација и уређење градског гробља –  

планиран је износ од 70.000 КМ 
 

 Ова  средства  су  планирана  за  израду  

пројекта на проширењу градског гробља, гдје је 

потребно израдити нову пројектну документацију 

која ће уобзирити до сада откупљено земљиште, те 

изградњу приступних путева и стаза на новој 

локацији. 

 
XIII – Средства за куповину  паркинг аутомата  

            од предузећа „City parking“ из Брчког у  

            износу од 100.000,00 КМ 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
I ГРАНТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ КОЊУХОВЦИ-СЛАТИНА 150.000,00 КМ 

II АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 17.800,00 КМ 

III СТОЛАРИЈА ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 30.000,00 КМ 

IV ПРОЈЕКТИ ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 10.000,00 КМ 

V ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ ЗА ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ И РАТНЕ ВОЈНЕ 

ИНВАЛИДЕ 

 

750.000,00 КМ 

VI ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  50.000,00 КМ 

VII НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ ИНФР. ОБЈЕКАТА 40.000,00 КМ 

VIII ИЗГРАДЊА, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТР. ПУТНЕ МРЕЖЕ И 

ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

 

710.000,00 КМ 

IX ВОДОВОДНА МРЕЖА 100.000,00 КМ 

X КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 150.000,00 КМ 

XI СПОРТСКА ИГРАЛИШТА 30.000,00 КМ 

XII САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА 70.000,00 KM 

XIII КУПОВИНА ПАРКИНГ АУТОМАТА 100.000,00 КМ 

У К У П Н О:      2.207.800,00 КМ 

 
Број: 01-022-130/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.06.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

_________________________________________________________________________________________ 
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На основу  члана 18. став 2. Закона о 

јавним путевима («Службени гласник РС», број 

03/04) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(«Службени гласник општине Прњавор», број 8/05) 

Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној 10.06.2009. године, донијела је  

 

ПРОГРАМ 

одржавања  локалне путне мреже на подручју 

општине Прњавор за 2009. годину 
 

 Програмом одржавања локалне путне 

мреже предвиђени су следећи радови. 

1. Набавка,  превоз  и  уградња  посипног  

 

 
 

материјала на приоритетне путне правце, градске 

улице са макадамским застором и путне правце по 

мјесним заједницама, 

2. Ископ и чишћење одводних канала поред 

путева, 

3. Реконструкција и израда пропуста и 

санација мостова на путевима, 

4. Санација оштећења на путевима са 

асфалтним застором (ударних рупа), 

5. Саобраћајна сигнализација, 

6. Санација клизишта,  

7. Остале радови код одржавања локалне 

путне мреже (кошење, сјечење растиња и др). 

  

Програмом одржавања локалне путне 

мреже за 2009. годину предвиђено је  одржавање 

најфреквентнијих путних праваца којим гравитира 

и највећи дио становништва општине Прњавор, као 

и градских улица са макадамским застором. На 

следеће путеве и градске улице планира се извести 

и уградити 6000 м
3
 посипног материјала: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

р/б Путни правац Макадамски 

застор у м 

Асфалтни 

застор у м 

1. Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани 11531 2619 

2. Прњавор – Радуњевац – Мравица – Гаљиповци-  

Г. Мравица - Д. Вијачани 

 

5639 

 

6661 

3. Маћино Брдо – Грабик Илова – Царевац – граница општине Србац 4330 6370 
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р/б Путни правац Макадамски 

застор у м 

Асфалтни 

застор у м 

4. Којин Хан –Црквена – Кокори 

 (дионица  ОШ  Кокори до границе општине Челинац) 

 

2600 

 

12600 

5. Којин Хан – Орашје – Просјек –граница општине Лакташи 7092 4708 

6. Н. Лишња–Мрачај–Отпочиваљка–граница општине Србац 10000 - 

7. Н. Лишња-Жаковац – Млинци – Срповци граница општине Србац 5959 541 

8. Д. Вијачани – Тубаци – г.о. Челинац 6050 1500 

9. Царевац – В. Илова –Печенег Илова- Смртићи 11191 5009 

10. Д. Вијачани –Шаринци –Вршани –Црквена 3780 7070 

11. Јадовица-Смртићи-граница општине Србац 5740 2610 

12. Каменолом (Грич)-Качаре 5000 - 

13. Каменелом –Вуковићи – Собањска ријека 5900 1500 

14. Р 474-кућа Томићи-гробље Бибери-дом Превија-гробље Суботићи-

Гавранићи 

 

6000 

 

- 

15. Магистрални пут –Поповићи-Пратљачићи-Ђураши-  Шибовска –

Калабе (Р474) 

 

6660 

 

1340 

16. Прњавор (преко Цера) – Д. Мравица – Д. Дренова 2637 5163 

17. Хрваћани-Црквена-Кокори (Стари храст) 2000 3000 

18. Пут од мотела ''Укрински Луг'' –Томићи-Мусе-Ружевци-Регионални 

пут у Кремној 

 

8000 

 

7500 

19. Чорле (М-16.1.)-Парамије-Царевац 5000 3000 

20. Пут ОШ (Регионални пут у Илови)-Ждребуша-Станићи-Грабик Илова 5600 - 

 

21. 

Црквена (Маринка)- кроз Црквену до локалног пута  

Хрваћани-Кокори (кућа Сандић Чеде) 

 

4500 

 

- 

22. Р 474-Шарчевића брдо-Китићи-Мланкоивићи-Р 474 1900 2700 

23. Од асфалта у Мравици (Анска обала)-Гуњића пилана-Лишња 4000  

24. Макадамске градске улице   

25. Путни правац од почетка асфалта за Поточане – Југовића брдо – кућа 

Радивоја Кузмановића 

  

26. Путни правац гробље у Просјеку крај куће Борислава Суботића до 

основне школе у Просјеку у дужини 2000 метара 

  

27. Путни правац Чивчије – Бранешци  

(граница општине са Челинцем) у дужини 3500 метара 

  

28. Путни правац: Скакавци-Кокорски луг у дужини 1200 метара   

29. Путни правац Шаринци-Плоче-Јелићи-Бранешци у дужини 700 метара   

30. Путни правац Доња Илова – Тромеђа у дужини од 80 метара   

31. Путни правац Рампа-Вукадиновићи-Црква-Шпанићи, у Горњим 

Поповићима 

  

32. Путни правац Винчићи-Јовићи-Штивор у Доњим Палачковцима   

 

Осим ових количина планира се извоз и 

уградња 4000 м
3
 посипног материјала на категориса- 

не и некатегорисане путеве у мјесним заједницама.  

Приоритет при додјели посипног матери- 

јала имаће оне мјесне заједнице које претходно 

изврше чишћење одводних канала, сасијецање 

растиња поред путева као и друге неопходне 

радове.  

За набавку превоз и уградњу посипног 

материјала планирана су средства у износу од 

330.000 КМ. 
 

ИСКОП И ЧИШЋЕЊЕ ОДВОДНИХ КАНАЛА 
  

У 2009. години планирани су радови на 

ископу и чишћењу одводних канала поред 

локалних путева у дужини од 6 км. 

  

За ове радове планирана су средства у 

износу од 30.000 КМ. 

 
САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА ЛОКАЛНИМ 

ПУТЕВИМА СА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ 

 
 За санацију ударних рупа и других оштеће- 

ња на локалним путевима са асфалтним застором у 

току 2009. године биће потребно санирати оштеће- 

ња тј. ударне рупе и друге деформације коловоза у 

површини 1000 м
2
. 

За ове радове планирана су средства у 

износу од 25.000 КМ. 

  
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА  ПРОПУСТА 

 

За  реконструкцију  оштећених  пропуста, 
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изградњу нових и набавку грађевинског материјала 

планирано је  40.000 КМ. 

 
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

  

 За одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације (набавка нових, замјена оштећених и 

уништених знакова и др.) планирано је 15.000 КМ. 

 
САНАЦИЈА КЛИЗИШТА  

 
За санацију клизишта на локалним путеви- 

ма планирано је 20.000 КМ. 

 
ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ КОД ОДРЖАВАЊА ЛОКА- 

ЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

 
За кошење и сјечење растиња у путном 

појасу планирана су средства у износу од 12.000 

КМ. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 330.000 КМ 

ИСКОП И ЧИШЋЕЊЕ ОДВОДНИХ 

КАНАЛА 

 

30.000 КМ 

САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА  

ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА СА 

АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ    

 

 

25.000 КМ 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗРАДА 

ПРОПУСТА 

 

40.000 КМ 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 15.000 КМ 

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА И ОДРОНА 20.000 КМ 

ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ КОД ОДРЖАВА- 

ЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

 

12.000 КМ 

УКУПНО:  472.000 КМ 

 
Број: 01-022-131/09               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.06.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 2. став 2. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 11/95) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05) Скупштина општине Прњавор 

донијела је на сједници одржаној 10.06.2009.  

године 
 

ПРОГРАМ 

одржавања објеката заједничке комуналне 

потрошње за 2009. годину 

 

  Овим програмом се утврђује обим и 

квалитет одржавања и обнављања комуналних 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, 

а нарочито следећих услуга: 

 

 - чишћење јавних површина у насељу које 

обухвата прикупљање, одвожење и уништавање 

отпадака, уклањање нечистоће и падавина са 

саобраћајних и других површина; 

 - одржавање, уређивање и опремање ја- 

вних зелених и рекреационих површина као што су: 

паркови, трг, дрвореди, итд.; 

 - одржавање јавних саобраћајних површина 

у насељу које обухвата поправке  улица, тротоара, 

тргова, вертикалне и хоризонталне сигнализације; 

 -  одвођење атмосферских вода и других 

падавина са јавних површина; 

           - јавна расвјета у граду (трошкови електричне 

енергије и одржавање јавне расвјете) и 

           - одржавање градске фонтане. 

 

I - ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ ПРО-   

     ГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ  

     ПОТРОШЊЕ-РЕДОВНИ КОМУНАЛНИ   

     ПОСЛОВИ 

 

а) Улице и тргови 

 

Улице прве зоне: 

Ул. Светог Саве 6860 м
2
 

Ул. Стевана Немање 4203 м
2
 

Ул. Цара Лазара 2250 м
2
 

Ул. Бранка Ћопића 1785 м
2
 

Ул. Вида Њежића 550 м
2
 

Ул. Вељка Миланковића 4500 м
2
 

Ул. Живојина Прерадовића 600 м
2
 

Ул. Лазе Лазаревића 3460 м
2
 

Ул. Ђуре Јакшића 1232 м
2 

 Ул. Војводе Степе 2430 м
2 

Ул. Новака Пивашевића 3386 м
2
 

Ул. Раде Врањешевић 2250 м
2
 

Ул. Хиландарска 904 м
2
 

Ул. Милана Наградића 405 м
2
 

Ул. Београдска  7975 м
2
 

Ул. Карађорђева 4300 м
2
 

Ул. Војводе Бојовића 3150 м
2
 

Ул. Савка Јењића 1188 м
2
 

Ул. Алексе Малића 3500 м
2
 

Ул. Илије Малића 3520 м
2
 

Ул. Алексе Шантића 1152 м
2
 

Ул. Првомајска 975 м
2
 

Ул. Његошева 2500 м
2
 

Простор око стамбене зграде у парку 1500 м
2
 

Простор између стамб. низа, хотела 

и тржнице 

 

3750 м
2
 

Трг српских бораца 1500 м
2 

Занатски центар I 3450 м
2
 

Занатски центар  II 6860 м
2 

У К У П Н О:                                             80 211 м
2
 

 

Улице друге зоне: 

Ул. Вида Њежића 3987 м
2

Ул. Бањалучка 1080 м
2
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Ул. Јована Дучића 2934 м
2
 

Ул. Живојина Прерадовића 4250 м
2
 

Ул. Милоша Кондића 4080 м
2
 

Ул. Боже Татаревића 6825 м
2
 

Ул. Цара  Душана 1900 м
2
 

Ул. Војводе Мишића 4900 м
2
 

Ул. Бранка Радичевића 2500 м
2
 

Ул. Милоша Тодића 1193 м
2
 

Ул. Краља Петра I 2850 м
2
  

Ул. Крајишка 549 м
2
 

Ул. Владе Винчића 6264 м
2
 

Ул. Стевана Синђелића 3070 м
2
 

Ул. Станка Вукашиновића 3090 м
2
 

Насеље Војводе Путника 2345 м
2
 

Ул. Михајла Пупина 1000 м
2
 

Ул. Новосадска 345 м
2
 

Ул. Магистрални пут ламела 600 м
2
 

Ул. Рајка Малешевића 5650 м
2
 

Ул. Војводе Синђелића 2910 м
2
 

Ул. Будисавска 3025 м
2
 

Ул. Јефимијина 3070 м
2
 

Ул. Ј. Ј. Змаја 3080 м
2
 

У К У П Н О:                                             71 497 м
2
 

  

Улице треће зоне: 

Ул. Мирка Бијелића 4000 м
2
 

Ул. Петра Кочића 450 м
2
 

Ул. Стевана Симића 780 м
2
 

Ул. Милоша Обилића 510 м
2
 

Ул. Рајка Малешевића 5650 м
2
 

Ул. Гаврила Принца 1200 м
2
 

Ул. Саве Ковачевића 776 м
2
 

Ул. Николаја Велимировића 1200 м
2
 

Ул. Скендера Куленовића 1500 м
2
 

Ул. Вука Караџића 1276 м
2
 

Ул. Стевана Мокрањца 2600 м
2
 

Ул. Проте Матије Ненадовића 1300 м
2
 

Ул. Милана Тепића 3400 м
2
 

У К У П Н О:                                             26 942 м
2
 

  б)  Зелене  површина 

Парк код  ФО «СЛОГА» 6677 м
2
 

Зелена површина код градске бензи- 

нске пумпе 

 

30 м
2
 

Спомен парк Народних хероја 83 м
2
 

Зелена површина код угловнице 1. 91 м
2
 

Двије површине на излазу из града  50 м
2
 

Зелена површина код Занатског центра 

1. 

 

200 м
2
 

Зелена површина код продавнице 

«Борово» 

 

101 м
2
 

Зелена површина преко пута старог 

Хотела 

 

100 м
2
 

Зелена површина код старе зграде 

Општине 

 

72 м
2
 

Парк код СЈБ 4360 м
2
 

Зелена површина код државне апотеке 61 м
2
 

Зелена површина код Гимназије 834 м
2
 

Зелени троугао у Ул. М. Кондића 450 м
2
 

Зелена површина код хотела и угло- 

внице 2. 

 

850 м
2
 

Зелена површина код зграде Суда 254 м
2
 

Зелена површина у Ул. С. Јењића 191 м
2
 

Зелена површина у Ул. Ј. Дучића 700 м
2
 

Зелена површина у Ул. В. Миланко- 

вића 

 

150 м
2
 

Зелена површина код стамбене  зграде 

С-58 

 

400 м
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 

С-46 

 

450 м
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 

С-53 

 

300 м
2
 

Зелена површина код стамбене зграде 

Солидарка 

 

400 м
2
 

Зелена површина код Трга српских 

бораца 

 

200 м
2
 

Зелена површина испред Бијеле зграде 450 м
2
 

Зелена површина у Београдској улици 400 м
2
 

У К У П Н О:                                             17 854 м
2
 

 

 Улице Вида Њежића и Живојина Прерадо- 

вића су разврстане у двије зоне из разлога што један 

дио наведених улица гравитира центру града. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, 

ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

СА ОДВОЗОМ ПРИКУПЉЕНОГ ОТПАДА 

 

- Чишћење  улица прве зоне  са одвозом 

прикупљеног отпада 80 211 м
2
  

- Чишћење улица друге зоне са одвозом 

прикупљеног отпада 71 497 м
2
 

- Чишћење улица треће зоне са одвозом 

прикупљеног отпада 26 942 м
2
 

- Чишћење зелених површина са одвозом 

прикупљеног отпада 17 854 м
2
  

- Кошење зелених површина са одвозом 

покошене траве 39 419 м
2
 

- Одржавање живих ограда (живица) са 

одвозом прикупљеног отпада 819 м
2
 

- Прање улица и тротоара. 
___________________________________________________________________________ 

               УКУПНО:        160.000,00 КM 

================================= 
 

II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ  

      УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 

За зимско одржавање градских улица 

тргова, тротоара, паркинг простора, паркова и 

локалних путева за 2009. годину планирана су 

средства за набавку ризле и соли, чишћење снијега 

и посипање ризле и соли према слиједећим 

површинама и дужинама путних праваца 

- Ризла за посипање 400 м
3
 

- Индустриска со за посипање 120 т 
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- Чишћење трга, тротоара и остало 10.730 м
2
  

- Чишћење снијега по парковима 1.100 м
2
 

- Чишћење снијега по паркинг просторима 

6.830 м
2
 
 

- Посипање соли и ризле по парковима 

1.100 м
2
  

- Посипање соли и ризле по тротоарима, 

тргу и остало 10.730 м
2 
  

 - Посипање соли и ризле по паркинг 

просторима 6.830 м
2
  

- Чишћење и разгртање снијега са градских 

улица 30 км  

- Посипање соли и ризле на градским 

улицама 30 км  

- Чишћење снијега са асвалтних путева 

88,05 км  

- Чишћење снијега са макадамских путева 

89,75 км  

- Посипање соли и ризле на асфалтним 

путевима 88,05 км.  
    ________________________________________________________________________ 

                 УКУПНО:                     220.000,00 КМ                             

                ================================ 
  
   

III - ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА  

      СИГНАЛИЗАЦИЈА У ГРАДУ 

 
  За једно комплетно обиљежавање хоризо- 

нталне сигнализације у граду и за замјену дотрајале 

вертикалне сигнализације и постављање нове у 

складу са новим Законом о основима безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 

(Службени гласник РС бр. 96/06) и Правилника о 

саобраћајним знаковима и сигнализацији на 

путевима, начину обиљежавања радова и препрека 

на путу и знаковима које учесницима у саобраћају 

даје овлаштено лице („Службени гласник РС“, 

број:19/07). 
__________________________________________________________________________ 

 УКУПНО:           30.000,00 КМ 

================================= 

 

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ,  

       СЕМАФОРА И ФОНТАНЕ КАО  И    

       ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

- За одржавање јавне расвјете, семафора и фо- 

нтане........................................................23.000,00 КМ 

- За трошкове електричне енергије....100.000,00 КМ. 
________________________________________________________________________ 

               УКУПНО:             123.000,00 КМ 

================================ 
 

V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 
 

- Уређење града за празничне дане (Међу- 

народна и Православна Нова година, Божићни 

празници). 

- Обувата украшавање града декоративним 

материјалом, свијетлећим украсима и постављање 

јелки и бадњака.  
________________________________________________________________________ 

УКУПНО:        10.000,00 КМ 

================================ 
 

VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА  

        АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И  

        ТРГОВА 
 

-  За санацију градских улица са асфалтним 

застором (крпање ударних рупа 1000 м
2
). 

__________________________________________________________________________ 

УКУПНО:          25.000,00 КМ 

================================= 
  

VII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО  

         НАРУЏБИ 
 

 - Ископ канала поред градских улица за 

свођење површинских вода, 

 - Одржавање дрвореда,  

 - Уређење зелених површина и   

 - Машинско чишћење сливника на гра- 

дским улицама и др. 
__________________________________________________________________________ 

УКУПНО:          25.000,00 КМ 

================================= 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1 Чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада 160.000,00 

2 Зимско одржавање градских улица и локалних путева 220.000,00 

3 Хоризонтална и вертикална сигнализација у граду 30.000,00 

4 Одржавање јавне расвјете семафора и фонтане као и трошкови електричне енергије 123.000,00 

5 Уређење града за празничне дане 10.000,00 

6 Санација градских улица са асфалтним застором, тротоара и тргова 25.000,00 

7 Остали комунални послови по наруџби 25.000,00 

 УКУПНО:       593.000,00 

 

Сви послови по овом програму биће 

повјерени извршиоцима складу са Законом о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09). 

 
Број: 01-022-132/09     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.06.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 60/8), и члана 152. 

Пословника Скупштине општине („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 

18/07), Скупштина општине Прњавор на 7. 

сједници одржаној дана 04.06.2009. године, 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Комисије за спровођење 

поступка за пријем службеника у Административну 

службу општине Прњавор 

 

I 

          У Комисију за спровођење поступка за пријем 

службеника у Административну службу општине 

Прњавор (у даљем тексту Комисија) именују се: 

 

1. Славиша Сандић, дипл. инж. саобраћаја, 

предсједник, (са листе стручњака), 

2. Наташа Божић, дипл. правник, члан, (са 

листе стручњака), 

3. Јасна Сарић, професор енглеског језика, 

члан, (са листе стручњака), 

4. Новка Петровић, дипл. правник, члан, 

(службеник), 

5. Драган Панчић, дипл. инж. пољопривреде, 

члан, (службеник). 

 

II 

Задатак Комисије је контрола испуњавања 

услова тражених Јавним конкурсом, обављање 

интервјуа са кандидатима и утврђивање редосли- 

једа кандидата на основу стручних способности.  

Комисија ће утврђени редослијед кандида- 

та доставити начелнику општине на даље посту- 

пање.  

 

III 

         Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-35/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 04.06.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

 

146 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

разматрања нацрта Одлуке о размјештају 

привремених објеката, Скупштина општине 

Прњавор, на 7. сједници одржаној дана 04.06.2009. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Нацрт Одлуке о размјештају привремених 

објеката 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: 01-022-121/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. 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 стању управног рјешавања и оствари- 

вању права и дужности грађана и правних субјеката 

у управном поступку у општини Прњавор за период 

01.01.-31.12.2008. године, на 7. сједници одржаној 

дана 04.06.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о стању управног рјешавања и 

остваривању права и дужности грађана и правних 

субјеката у управном поступку у општини Прњавор 

за период 01.01.-31.12.2008. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

                                                                    
Број: 01-022-125/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 04.06.2009. 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), а након 

разматрања нацрта Одлуке о размјештају привреме- 

них објеката, Скупштина општине Прњавор, на 7. 

сједници одржаној дана 10.06.2009. године, доније- 

ла је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Скупштина општине Прњавор тражи од 

начелника општине да за једну од наредних 

сједница припреми информацију колико је утроше- 

но новчаних средстава, посипног материјала, 

тампона и асфалта по појединим путним правцима, 

разврстаних по мјесним заједницама, а везано за 

Извјештај о реализацији Програма одржавања лока- 

лне путне мреже на подручју општине Прњавор за 

2008. годину. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-134/09         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.06.2009. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 

18/07), Скупштина општине Прњавор, на 7. сједни- 

ци одржаној дана 10.06.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Мјере за ублажавање негативних ефеката свјетске 

економске кризе на општину Прњавор. 

Мјере за ублажавање негативних ефеката 

свјетске економске кризе на општину Прњавор 

чине сатавни дио закључка. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-72-1/09  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:10.06.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

 

М Ј Е Р Е  

ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА  

СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ  

НА ОПШТИНУ ПРЊАВОР 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

  На посебној сједници Владе Републике 

Српске одржаној 25.01.2009. године усвојен је 

Приједлог мјера за ублажавање негативних ефеката 

свјетске економске кризе на Републику Српску. У 

поменутом Приједлогу се између осталог обавезују 

јединице локалне самоуправе да приступе изради 

својих програма мјера за ублажавање негативних 

ефеката економске кризе. 

Општина Прњавор је 06.03.2009. године 

упутила позив привредним субјектима, удружењи- 

ма и јавним установама да доставе своје приједлоге 

за израду мјера за ублажавање негативних ефеката 

свјетске економске кризе на општину Прњавор. 

На основу поменутог Приједлога мјера за 

ублажавање негативних ефеката свјетске економске 

кризе на Републику Српску, закључака произашлих 

са састанака ресорних министара и представника 

локалне заједнице, те приједлоге мјера од стране 

привредних субјеката, удружења и јавних установа, 

начелник општине Прњавор предлаже следеће 

мјере:  

 

I – МЈЕРЕ У ДОМЕНУ ОПШТИНСКЕ  

      АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ И  

      ЕКСТЕРНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  

      (РЕСТРИКТИВНЕ) 

 

1. Буџет општине треба бити у цјелини 

рестриктиван. 

2. У области буџетске потрошње обавезати све 

буџетске кориснике да се руководе начелом 

рационалности и штедње.  

3. Буџетски корисници могу стварати обавезе и 

користити средства само за намјене предви- 

ђене буџетом, и то до износа који је 

предвиђен кварталним финансијским планом, 

а у складу са расположивим средствима. 

Осталим актима не могу се стварати обавезе 

на терет буџета ако за те обавезе нису 

предвиђена средства у буџету. 

4. Задужити Одјељење за финансије да, у скла- 

ду са анализом остварења прихода, а по 

потреби, предложи смањење утрошка сре- 

дства по одобреним финансијским планови- 

ма,  односно да у случају већих тешкоћа у 

прикупљању прихода приступи изради и 

предлагању ребаланса Буџета општине. 

5. Обавезати све буџетске потрошаче да изра- 

ђују и прате своје финансијске планове за кра- 

ће временске интервале (мјесечни и седми- 

чни финансијски планови) и да о томе 

мјесечно извјештавају Одјељење за финанси- 

је општинске административне службе 

(ОАС). 

6. У складу са законским прописима запослити 

интерног ревизора, те тако појачати капаци- 

тет и дјелотворност буџетске контроле. 
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7. Смањити укупна примања запослених у ОАС 

за 10%, и рестриктивно планирати плате у 

ОАС за 2009. годину. 

8. Забранити набавку возила у 2009. години. 

9. Направити анализу рентабилности сваког 

возила у власништву ОАС. 

10. Свести на најмању могућу мјеру такозване 

небуџетске ставке које нису обавезне да се 

финансирају из буџета Општине (финанси- 

јска помоћ појединцима и разним удружењи- 

ма) или барем задржати достигнути ниво 

грантова из буџета. 

11. Извршити ревидирање Правилника о кори- 

шћењу службених аутомобила за буџетске 

кориснике у циљу њихове рестриктивности, 

односно, уштеда у реалном износу у односу 

на претходну годину, као и уштеда трошкова 

службених путовања, услуга превоза и гори- 

ва и појачане контроле текућег одржавања 

службених аутомобила. Свако службено путо- 

вање одобрава начелник општине, док ексте- 

рни буџетски корисници подносе мјесечне 

извјештаје начелнику.   

12. Све службе локалне управе увезати у једи- 

нствен информациони систем, како би се 

смањила циркулација документације у 

папирном облику, са циљем поједностављи- 

вања процедура, повећавања брзине комуни- 

кације, смањења трошкова материјала, уште- 

де на трошковима поштанских услуга. 

13. Увести дневну евиденцију учинка сваког 

запосленог, исту провјеравати, те на основу 

анализе израдити нови Правилник о органи- 

зацији и систематизацији радних мјеста у 

ОАС. Радне задатке груписати а приоритет 

дати иновативним и креативним радницима, 

радницима са новим идејама - како 

унаприједити рад одјељења ОАС и локалне 

заједнице уопште. Поменуте извјештаје 

седмично достављати начелнику одјељења а 

овај начелнику у електронској форми, како 

би се оствариле уштеде на материјалу. 

14. Смањити трошкове електричне енергије и 

гријања, посебно уличне расвјете (размо- 

трити могућност уградње тајмера који би, 

одређено вријеме ноћу, гасили или дио или 

комплетну расвјету, забранити употребу 

гријања на струју, искључивати гријање у 

свим сегментима који нису у функцији, преко 

викенда и у поподневним сатима, и сл.). 

15. У свим буџетским корисницима смањити 

трошкове материјала.  

16. Смањити трошкове мобилних телефона за 

50% (директорима/руководиоцима екстерних 

буџетских корисника и возачима (имали 

неограничено) потпуно укинути исте, наче- 

лницима одјељења умањити за 40%, функци- 

онерима ограничити). 

 

 

 

17. Инсистирати на поштовању Закона о јавним 

набавкама од стране свих буџетских 

корисника. 

18. Обавезати, од стране Општине, све екстерне 

кориснике буџетских средстава да, једном 

мјесечно, извјештавају Службу за јавне 

набавке и заједничке послове ОАС о свим 

набавкама у току претходног мјесеца, те да 

прије расписивања јавног позива за јавне 

набавке, појединачне вриједности преко 

2.000,00 КМ, траже сагласност Општине 

(начелник/замјеник начелника).  

19. Израдити оперативне планове рада инспекци- 

јских и других контролних органа, са 

посебним акцентом на контролу рада „на 

црно“, контролу нелегалне експлоатације 

природних богатстава, као и наплате буџе- 

тских прихода, уз обавезу седмичног 

извјештавања начелника општине. 

20. Задужују се Одјељење за финансије да, у 

сарадњи са ресорним одјељењем, изврши 

процјену наплативости свих потраживања и 

процјену плативости обавеза, те да се у 

складу са резултатом анализе предузму мјере 

наплате потраживања, односно утврђивања 

терминског распореда плаћања обавеза. 

21. Извршити попис објеката на подручју 

општине који немају адекватне сагласности и 

дозволе, те израдити програм издавања и 

наплате истих. 

22. Извршити анализу трошкова према уговору 

за зимско одржавање улица, тргова и трото- 

ара, будући да друге локалне заједнице имају 

енормно мање трошкове за исте намјене. 

23. Анализирати податке о објектима у власни- 

штву општине. Потписати уговоре и дефини- 

сати накнаду за објеката које користе треће 

стране а гдје то још није учињено, те 

објавити списак некоришћених објеката како 

би заинтересовани закупци могли стећи увид 

у исте. Повремено кориштење објеката (сала 

СО, сале ЈУ Центар за културу, школске сале, 

...) дозволити само уз накнаду - изузетак 

борачке категорије. 

24. Извршити анализу прихода од комуналне 

накнаде и расхода предвиђених законом, те 

предузети мјере на постизању уједначености 

ових категорија.  

25. Извршити анализу примјене новог Закона о 

порезу на имовину (ступа на снагу 

01.01.2010.) на подручје општине Прњавор, 

како би се будући приходи могли адекватно 

планирати. 

26. Разговарати са представницима банака и 

покушати договорити да се не наплаћује 

провизија на трансакције (у 2008. за ове 

намјене потрошено 20.000 КМ).  

27. Задужују  се  Одјељење за финансије да извр- 
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ши анализу плаћања накнада члановима свих          

радних тијела које је формирала Општина, те 

да се изврши прилагођавање тих накнада 

новонасталој економској ситуацији. 

28. Обука запослених у оквиру ОАС треба бити 

извршена од стране запослених ОАС, како би 

се избјегло плаћање трећих лица, а истовре- 

мено задовољила тачка 6.2.2. Стандарда ИСО 

9001:2000. 

29. Регулисати и утврдити максимум за накнаде 

члановима управних и надзорних одбора 

субјеката који се, дијелом или у потпуности, 

финансирају из буџета, сходно насталој 

економској ситуацији. 

30. Регулисати и утврдити од стране Управног 

одбора критеријуме за обрачун плате дире- 

ктора или руководилаца у субјектима који се 

финансирају из буџета. Исте не могу бити 

повећане у односу на прошлу годину и 

требају бити у рангу службеника средњег 

ранга. 

31. У Статутима јавних установа предвидјети 

механизам смјене директора, односно руково- 

дилаца у случају одступања од пословних и 

финансијских планова. 

32. Тражити од директора/руководилаца ексте- 

рних буџетских корисника да изврше анализу 

квантитета и квалитета запослених радника, 

те да, у складу са резултатима исте, предложе 

мјере рационализације и штедње (у Ватрога- 

сном друштву могућа редистрибуција запо- 

слених у ДВД Мјесних заједница чиме би се 

умањили путни трошкови, ...).  

33. Извршити анализу обима послова, трошкова 

и стварних потреба мјесних канцеларија, 

како би се ''оправдало'' постојање истих.  

34. Појачати контролу коришћења субвенција, 

односно бесповратних подстицајних средста- 

ва код корисника, с тим да се поред контроле 

намјенског коришћења, прате и контролишу 

ефекти додијељених средстава. У случају 

ненамјенског коришћења или давања лажних 

података уговором предвидјети да се исти 

раскида и повлаче средства ради репласмана, 

те да се кориснику онемогућава аплицирање 

за било каква средства из буџета општине 

наредних 10 година. У случају да се у 

цјелини постижу неодговарајући ефекти, 

потребно је анализирати модел подстицаја 

ради његовог ревидирања или мјењања. 

Посебно контролисати субвенције камата на 

пољопривредне кредите. 

35. Интензивирати рад инспекцијских органа 

кроз контроле лиценци и неопходних дозвола 

за извођење радова, контроле пољопривре- 

дних сагласности, плаћање водних накнада, 

кориштење пијеска и шљунка из локалних 

позајмишта, сјече у приватним шумама, и сл.  

 

 

 

36. Хармонизовати подстицајне мјере у пољо- 

привреди са планом подстицајних мјера који 

доноси Влада Републике Српске. 

37. Инсистирати код Министарства финансија и 

Инвестиционо-развојне банке да се уведе 

посебна кредитна линија за јединице локалне 

самоуправе за финансирање буџетског дефи- 

цита и обавеза из ранијих година, којом ће 

бити предвиђен и grace period.  

38. Покушати са добављачима постићи договор о 

начину регулисања обавеза из ранијих годи- 

на, посебно обавеза за утрошену електричну 

енергију код екстерних буџетских корисника. 

39. Креирати климу озбиљног приступа пробле- 

му и атмосферу штедње у ОАС, кроз лични 

примјер функционера и начелника одјељења, 

те увођење дисциплине у свакодневне акти- 

вности свих запослених, доношење Прави- 

лника о радном времену и коришћењу паузе, 

и сл. 

40. Утврдити да ли се средства од ПДВ-а на аде- 

кватан начин додјељују општини Прњавор. 

41. Задужити Одјељење за финансије да, у сара-

дњи са другим одјељењима и буџетским 

корисницима, подноси начелнику кварталне 

извјештаје о оставреним уштедама по одјеље- 

њима и буџетским корисницима, у односу на 

прошлу годину и план за текућу годину. 

 

II - МЈЕРЕ У ДОМЕНУ ПРИВРЕДЕ   

      (ПОДСТИЦАЈНЕ) 

 
1. Убрзати пренос права располагања имовином 

на јединицу локалне самоуправе у складу са 

законом.  

2. Хитно извршавати све обавезе општине када 

је у питању изградња ауто-пута Бања Лука-

Добој. 

3. Радити на изградњи нове пословне зоне на 

погодном земљишту уз трасу ауто-пута 

Бањалука-Добој (откуп земљишта, израда 

просторно-планске документације, изградња 

инфраструктуре, ...). 

4. Реализовати раније започете пројекте и 

пројекте за које имају обезбјеђена финанси- 

јска средства (сала у Хрваћанима, пројекат 

Повелич), док нове капиталне пројекте 

финансирати путем издавања муниципалних 

обвезница. 

5. Интензивирати активности на реализацији 

пројеката по моделу јавно-приватног партне- 

рства (осмислити пројекте, активирати се на 

проналажењу партнера,...). 

6. Повећати ангажованост на кандидовању про- 

јеката за добијање бесповратних средстава од 

ИПА фондова. 

7. Пратити које то пројекте финансирају виши 

нивои власти, различите организације и удру-  
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жења, те аплицирати на исте и учествовати у 

њиховом суфинансирању.  

8. Размотрити могућност финансирање инфра- 

структурних пројеката по моделу ''марка на 

марку''. 

9. Радити на креирању погодности за greenfield 

инвестиције. 

10. Радити на промовисању компаративних 

предности општине Прњавор и привредника, 

посебно оних који редовно сервисирају своје 

обавезе. 

11. Тражити потенцијалне инвеститоре за 

изградњу производних капацитета у оним 

гранама у којима општина има компаративне 

предности, посебно за производњу робе са 

ниском цјеновном еластичности тражње. 

12. Организовати састанак за представницима 

Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске у циљу обезбјеђења повољних 

кредитних линија (нижа камата и већи grace 

period) за привреднике са подручја општине 

Прњавор, посебно оне из области текстила, 

коже и обуће. 

13. Организовати састанак за представницима 

Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске и привредницима у циљу представља- 

ња могућности откупа потраживања преду- 

зећима која се баве производњом и по основу 

извозних послова. 

14. Из средстава која ће се обезбиједити уштеда- 

ма у буџету Општине, треба размотрити 

могућност смањења такса које предузећа и 

радње плаћају при регистрацији истих. 

15. Планирати средства за помоћ привреди и 

дефинисати критеријуме и начин кориштења 

истих. 

16. Размотрити могућност да се привредним 

субјектима који заостају у измиривању сво- 

јих обавеза, омогући да своја дуговања према 

општини плаћају у ратама. 

17. Повећати средства за подстицај пољопривре- 

дне производње. 

18. Најмање једном у три мјесеца уприличити 

састанке са привредницима, са посебаним 

акцентом на пословање у кризним 

ситуацијама. 

19. Сачинити попис свих привредних субјеката и 

идентификовати ризичне дјелатности, како 

би се могући проблем на вријеме 

идентификовао (извозно зависни, кредитно 

зависни, ...). 

20. Одржати континуитет инвестиционих акти- 

вности, односно инфрастуктурних  инвести- 

ционих пројеката као што су саобраћајнице, 

канализациона мрежа, и друго, с тим да при 

реализацији истих треба настојати упослити 

домаће кадрове (предеузећа која егзистирају 

на подручју општине Прњавор). 

 

21. Извршити уплату дуговања привредним 

субјектима који су вршили одговарајуће 

услуге при реализацији инфраструктурних 

објеката које је финансирала Општина, као и 

иницирати реализацију наплате ненаплаће- 

них потраживања, од институтуција које 

имају дугавања према Општини, а чије 

измирење неће угрозити њихово пословање. 

22. Надлежне службе за развој при Одјељењу за 

локални економски развој и друштвене 

дјелатности, морају интезивно да раде на 

имплементацији развојних програма и да 

својим савјетодавним услугама у значајној 

мјери допринесу превазилажењу новонастале 

ситуације. 

23. Убрзати активности на пројекту Омлади- 

нског парламента и иновационих центара, 

чији крајњи резултат требају бити нове идеје 

и покретање, на знању базираних, малих и 

средњих предузећа.   

24. Извршити анализу тржишта радне снаге 

општине Прњавор, преиспитати систем сре- 

дњошколског образовања и радити на 

стварању услова за школовање кадрова 

потребних привреди општине Прњавор.  

25. Убрзати активности на дефинисању програма 

за унапређење пољопривредне производње за 

2009. годину. Анализирати резултате претхо- 

дних програма, те размотрити евентуално 

укидање појединих а увођење нових подсти- 

цаја (перадарство, узгој рибе, и др.). 

26. Убрзати процес додјеле концесија и давања 

пољопривредног земљишта у закуп у складу 

са законским процедурама, како би компле- 

тно пољопривредноземљиште на општини 

било обрађено, те извршити контролу 

наплате накнаде за исто из претходног 

периода.  

27. Размотрити смањење цијене коштања еколо- 

шке дозволе и грађевинске дозволе за 

пољопривредне објекте. 

28. Припремити пројекте који би се кандидовали 

за средства за рурални развој код Мини- 

старства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства. 

29. Наставити са активностима изградње инфра- 

структуре у руралним подручјима, како би 

задржали становништво на истим.  

30. Иницирати доношење измјена и допуна 

постојећег Закона о накнади за кориштење 

природних ресурса, гдје ће се кориштење и 

намјена средстава утврдити програмом који 

усваја СО, а на који сагласност даје Влада. 

31. Радити на даљем смањењу административних 

баријера за почетак привредних активности. 

32. Анализирати структуру увоза општине Прња- 

вор (или Бањалучке регије) те тражити начин 

подстицања такве производње. Анализирати 

и тренутну производњу. 
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33. Поједноставити поступке издавања потре- 

бних сагласности и грађевинских дозвола 

приликом грађења. 

34. Подстицајне мјере омогућити само онима 

који редовно исплаћују плате и друга 

примања радницима и уплаћују доприносе на 

исплаћене зараде, те посебно онима који као 

сировину користе домаће ресурсе. 

35. Прикупити податке о предузећима која нере- 

довно уплаћују или уопште не уплаћују 

порезе и доприносе, покушати иницирати 

разговоре и рјешење проблема. 

36. Иницирати измјене Закона о раду по питању 

скраћења броја сати у радној седмици, те 

законски уобличити плаћено одсуство у 

недостатку посла. 

37. Промовисати ловни, риболовни и здравстве- 

ни туризам општине Прњавор.  

38. Преко Туристичке организације промовисати 

и реализовати производе из кућне радиности, 

те додатно упослити радну снагу. 

39. Радити на медијској презентацији узрока и 

могућих посљедица економске кризе, са 

циљем повећања свијести и буђења мотива 

грађана за штедњом и у другим сегментима 

друштва. 

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 Реализација предложених мјера зависиће 

од консензуса и спремности да се, без обзира на 

политичке опције, јединствено дјелује на 

ублажавање ефеката кризе, како на републичком 

тако и на локалном нивоу. Били бисмо пресрећни 

да неке од предвиђених мјера никада не морамо 

примјенити. 

 Међутим, и у условима ширења свјетске 

економске кризе нећемо одустати од наших 

развојних циљева. Оно што нам криза  онемогући 

да реализујемо, надомјестићемо са више рада, са 

више знања и одрицања. Ово је тренутак када не 

можемо и не смијемо стати, нити се смијемо 

плашити. 
                                                                                                                 
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                              мр Дарко Томаш, с.р.                                                                       
_________________________________________________________________________________________ 

 

150 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Микић Велибора сина Стојана 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 

04.06.2009. године,  д о н о с и  

 

 

 

О ДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Микић 

Велибора сина Стојана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бб, улаз 2, спрат приземље, број стана 

1, укупне корисне површине од 62,40 м2, изграђен 

на парцели бр. 137/1  к.о. Прњавор, уписан у Књигу  

уложених  уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 292  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 

 

Микић Велибор син Стојана из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бб, улаз 2, спрат приземље, број стана 

1, укупне корисне површине од 62,40 м2, изграђен 

на парцели бр. 137/1  к.о. Прњавор, уписан у Књигу  

уложених  уговора о откупу стамбених зграда и  
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станова лист бр. 292  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: 01-022-113/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Војиновић Љиљане кћери Рајка 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 

04.06.2009. године,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Војиновић 

Љиљане кћери Рајка из Прњавора, за куповину 

некретнина означених као:  

- стан у Прњавору, у улици Лазе Лазаре- 

вића бр. 3, спрат 2, стан бр. 9, укупне корисне 

површине од 63,00 м2, изграђен на парцели бр. 

289/1, к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 1142 к.о. Прњавор, 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 

 

Војиновић Љиљана кћи Рајка из Прњавора 

је поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Лазе 

Лазаревића бр. 3, спрат 2, стан бр. 9, укупне 

корисне површине од 63,00 м2, изграђен на парцели 

бр. 289/1,  к.о. Прњавор,  уписан у Књигу  уложених  

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 1142 к.о. Прњавор, по цијени  од 60.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-114/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Радановић рођ. Чехић Јасмине кћери 

Хазима из Дервенте и др., а на основу члана 31. 

став 1. Закона о промету непокретности („Слу- 

жбени 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 04.06.2009. године,  доноси  
 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Радановић рођ. 

Чехић Јасмине кћери Хазима из Дервенте; Чвак рођ. 

Чехић Диане кћери Хазима из Аустралије; Таутз 

рођ. Чехић Данијеле кћери Хазима из Енглеске и 

Чехић рођ. Олујић Бранке кћери Анте из Дервенте, 

за куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 483/3 „Кућиште“ њива  у 

површини од 146 м2,  
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 кућа и зграда у површини од 24 м2, уписане у ПЛ. 

бр. 133 к.о. Прњавор (стари бр. 4/78 „Кућиште“ 

њива у површини од 170 м2, уписана у зк.ул. бр 

2040 (електронски), исте к.о.), по цијени од 

10.000,00 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 

 
Радановић рођ. Чехић Јасмина кћи Хазима 

из Дервенте; Чвак рођ. Чехић Диана кћи Хазима из 

Аустралије, заступана по пуномоћнику Чехић рођ. 

Олујић Бранки кћери Анте из Дервенте, по 

пуномоћи од 16.04.2009. године (овјерена код 

нотара у Мелбурну); Таутз рођ. Чехић Данијела кћи 

Хазима из Енглеске заступана по пуномоћнику 

Чехић рођ. 

 Олујић Бранки кћери Анте из Дервенте, по 

пуномоћи (ов.бр. ОПУ 2562/08 од 15.08.2008. 

године овјерена код нотара Ђурић Бранка из 

Дервенте) и Чехић рођ Олујић Бранка кћи Анте из 

Дервенте су поднијеле понуду којом су понудиле 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

483/3, уписане у ПЛ. бр. 133  к.о.Прњавор (стари 

бр. 4/78, уписана у зк.ул. бр 2040 (електронски), 

исте к.о.), по цијени од 10.000,00 КМ. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-115/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Квакић Муриса сина Расима 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 04.06.2009. године,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Квакић 

Муриса сина Расима из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 379/6 „Поток“ њива у површини 

од 374 м2,  уписане у ПЛ. бр. 3908 к.о. Прњавор, по 

цијени од 25.000,00 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 
 

Квакић Мурис син Расима из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 
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као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 379/6, уписане у ПЛ. бр. 3908 

к.о. Прњавор,  по цијени од 25.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-116/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Ђураш Станимира сина Милоша из 

Дервенте, 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 

04.06.2009. године,  д о н о с и  

 

ОДЛКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Ђураш 

Станимира сина Милоша из Дервенте, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 336/5 „Влауљ травњак“ 

двориште у пов. од 500 м2, њива у пов. од 4 м2, 

кућа и зграда у пов. од 75 м2,  

 - к.ч. бр. 336/6 „Влауљ травњак“ њива у 

пов. од 436 м2, уписане  у ПЛ. бр. 665  к.о. Горњи 

Палачковци, по цијени од 20.000,00 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. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Ђураш Станимир син Милоша из Дервенте 

је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. бр. 336/5  и 336/6, 

уписане  у ПЛ. бр. 665  к.о. Горњи Палачковци, по 

цијени од 20.000,00 КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-117/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

 

155 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Милиновић Данке сина Дамјана 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 04.06.2009. године,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 

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. 1414/22 „Кућиште“ двориште у 

површини од 69 м2, уписане у ПЛ. бр. 1708 к.о. 

Прњавор (стари бр. 170/6, уписано у зк.ул. бр. 5 

(електронски), исте к.о.),  по цијени од 30,00 КМ по 

1 м2. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука важи годину дана од дана 
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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 

 

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. 1414/22, уписане у 

ПЛ. бр. 1708 к.о. Прњавор (стари бр. 170/6, уписане 

у зк.ул. бр. 5 (електронски), исте к.о.),  по цијени од 

30,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-118/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Радић Мирославе кћери Еугена 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 

04.06.2009. године,  д о н о с и  

 
ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права пре- 

че куповине, не прихвата понуду Радић Миро- 

славе кћери Еугена из Прњавора, за куповину некре- 

тнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Бранка Радиче- 

вића бр. 1, улаз 1, спрат поткровље, број стана 10, 

укупне корисне површине од 32,97 м2, изграђен на 

парцели бр. 708/1  к.о. Прњавор, уписан у Књигу 

уложених уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 767 к.о. Прњавор, по цијени од 

26.000,00 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 
 

Радић Мирослава кћи Еугена из Прњавора 

је поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Бранка 

Радичевића бр. 1, улаз 1, спрат поткровље, број 

стана 10, укупне корисне површине од 32,97 м2, 

изграђен на парцели бр. 708/1  к.о. Прњавор, уписан 

у Књигу уложених уговора о откупу стамбених 

зграда и станова лист бр. 767 к.о. Прњавор, по 

цијени од 26.000,00 КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна по- 
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себна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-119/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

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

по понуди Живковић Влајке сина Станка из 

Појезне, 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 04.06.2009. године,  доноси  

 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Живковић 

Влајке сина Станка из Појезне, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1049/28 „Кућиште“ њива у 

површини од 521 м2,  уписане у ПЛ. бр. 3575 к.о. 

Прњавор (стари бр. 280/10, уписано у зк.ул. бр. 

2618 (електронски), исте к.о.), по цијени од 

22.000,00 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 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 

 

Живковић Влајко син Станка из Појезне је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1049/28,  уписане у ПЛ. бр. 

3575 к.о. Прњавор (стари бр. 280/10, уписано у 

зк.ул. бр. 2618 (електронски), исте к.о.),  по цијени 

од 22.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-120/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 5. Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о оснивању Јавне установе 

Народне библиотека Прњавор („Службени гласник 

општина Прњавор“, број 3/09) и члана 62. става 1. 

алинеја 7. Пословника општине Прњавор („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 

18/07), Статутарно-правна комисија на сједници 

одржаној 02.06.2009. године, утврдила је пречи- 

шћени текст Одлуке о оснивању Јавне установе 

Народне библиотека Прњавор („Службени гласник 

општина Прњавор“, број  18/07 и 3/09)  

 
ОДЛУКУ 

о организовању Јавне установе  

Народна библиотека Прњавор 

(пречишћени текст) 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине Прњавор (у даљем 

тексту: oснивач) организује Јавну установу Народна 

библиотека Прњавор (у даљем тексту: установа) 

насталу подјелом Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, а ради обављања библиотечке дјела- 

ности. 

 

Члан 2. 

(1) Назив установе гласи: Јавна установа 

Народна библиотека Прњавор. 

(2) Скраћени назив установе гласи: ЈУ 

Народна библиотека Прњавор. 

(3) Сједиште установе је у Прњавору, улица 

Трг српских бораца број 1. 

 

Члан 3. 

(1) Установа има својство правног лица, 

које стиче уписом у судски регистар код надлежног 

суда. 

(2) У правном промету са трећим лицима 

установа иступа у своје име и за свој рачун. 

(3) За обавезе створене у правном промету 

установа одговара цјелокупном својом имовином, 

без ограничења. 

(4) Оснивач не одговара за обавезе устано-
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ве настале у правном промету, али сноси ризик до 

висине оснивачког улога. 

 

Члан 4. 

Установа обавља следеће дјелатности: 

а) 92.511 – дјелатност библиотека, 

б) 22.110 – издавање књига, 

в) 22.120 – издавање новина, 

г) 22.130 – издавање часописа и сличних 

периодичних издања и 

д) 22.140 – издавање звучних записа. 

 

Члан 5. 

(1) Средства потребна за организовање 

установе чини дио имовине који се издваја ради 

организовања установе и вриједност те имовине је 

утврђена диобним билансом са стањем на дан 

31.12.2007. године и износи 187.121,92 КМ а 

састоји се од сталних (основних ) средстава: 

а) зграде у вриједности од 87.809,00 КМ, 

б) књига у вриједности од 98.012,92 КМ и 

в) опреме у вриједности од 1.300,00 КМ. 

(2) Новчана средства потребна за почетак 

рада установе обезбиједиће се у буџету општине у 

износу од 2.000,00 КМ. 

(3) Међусобна права и обавезе између Јавне 

установе Народна библиотека и Јавне установе 

Центар за културу утврђена су диобним билансом 

са стањем на дан 31.12.2007. године. 

 

Члан 6. 

Средства за редовну дјелатност установе 

обезбјеђују се из: 

а) буџета Републике Српске, 

б) буџета општине Прњавор, 

в) продаје услуга, 

г) фондација и донација и  

д) других извора.  

 

Члан 7. 

(1) Установа не може, без сагласности 

оснивача, мијењати дјелатности из члана 4. ове 

одлуке. 

 (2) Установа је обавезна подносити 

оснивачу извјештај о свом пословању и годишњи 

обрачун. 

 

Члан 8. 

(1) Органи установе су Управни одбор и 

директор. 

(2) Органе установе именује и разрјешева 

оснивач на период од четири године путем јавног 

конкурса. 

 

Члан 9. 

(1) Управни одбор је орган управљања 

установом који се састоји од три члана који се 

именују изван реда запослених у установи. 

 (2) Чланови Управног одбора поред 

општих услова утврђених законом, морају 

испуњавати следеће посебне услове: 

 а) да имају високу или вишу стручну 

спрему, VII или  VI степен и 

 б) да имају најмање једну годину радног 

искуства.  

 

Члан 10. 

 (1) Директор установе руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран је за 

законитост њеног рада. 

 (2) За директора установе може бити 

именовано лице које има високу стручну спрему и 

најмање три године радног искуства у области 

културе. 

 (3) Ближи услови за именовање директора 

утврђују се статутом установе. 

 

Члан 11. 

(1) Надлежност и друга питања рада и 

одлучивања органа установе утврдиће се статутом 

установе у складу са законом. 

(2) Рок за доношење статута установе је 30 

дана од дана именовања привременог Управног 

одбора и вршиоца дужности директора. 

 
Члан 12. 

Оснивач ће посебним актом именовати 

чланове привременог Управног одбора и вршиоца 

дужности директора до именовања органа установе 

путем јавног конкурса. 

 

Члан 13. 

 Ова одлука ступила је на снагу 09.01.2008. 

године а измјене и допуне које се односе на назив 

Одлуке и чланове 1, 2, и 5 ступиле су на снагу 

06.02.2009. године. 

 
Број: 01-022-92-2/07                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 2.6.2009. год.  СТАТУТАРНО-ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), Начелник општине Прњавор 

доноси 

 

ОДЛУКУ  

о измјени Одлуке о висини расподјеле средстава за 

треће и свако следеће новорођено дијете 

у 2009. години 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о висини расподјеле средстава 

за  треће и свако следеће  новорођено дијете у 2009.  
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години - у даљем тексту „Одлука“, („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 05/09), у члану 4.  

у ставу 1. након ријечи „Прњавор“ ставља се тачка 

а текст „у року од 30 дана од дана рођења дјетета.“ 

се брише. У преосталом дијелу Одлука остаје 

непромијењена. 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-57-1/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 20.05.2009. год.                  мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

члана 41. став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 08/05 и 06/08), начелник општине доноси 

  

О Д Л У К У 

о начину расподјеле средстава мјесним заједницама 

у 2009. години 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се начин расподје- 

ле средстава планираних буџетом општине Прња- 

вор за трошкове обиљежавања значајних датума у 

мјесним заједницама у 2009. години.  

 

Члан 2.  

 За обиљежавање значајних датума у 2009. 

години свакој мјесној заједници одобравају се 

новчана средства у износу до 970,00 КМ са 

буџетске позиције Одјељења за општу управу - 

„Трошкови обиљежавања значајних датума у 

мјесним заједницама“. 

 

Члан 3. 

Захтјев за додјелу средстава подноси се 

Одјељењу за општу управу, а подноси га Савјет 

мјесне заједнице заједно са следећим документима: 

предрачунима за набавку роба и услуга испоста- 

вљеним од стране регистрованих добављача и 

одлуком Савјета мјесне заједнице о утврђивању 

обиљежавања значајних датума. 

На приједлог Одјељења за општу управу 

закључак о исплати средстава доноси начелник 

општине. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-112/09                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.05.2009. год.                  мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

161 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 

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

члана 41.став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

О Д Л У К У 

о коришћењу средстава буџетске резерве 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови, критери- 

јуми и поступак одобравања коришћења средстава 

буџетске резерве планираних у буџету општине 

Прњавор, а у складу са Законом о буџетском 

систему Републике Српске и Одлуком о извршењу 

буџета општине Прњавор. 
 

Члан 2. 

Средства буџетске резерве користе се за: 

а) покривање непредвиђених расхода за 

које нису планирана средства у буџету, 

б) буџетске издатке за које се у току године 

покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна, 

в) привремено извршавање обавеза буџета 

усљед смањеног обима буџетских средстава и 

г) изузетно за остале намјене у складу са 

одлукама Скупштине општине и начелника 

општине. 
 

Члан 3. 

(1) Средства буџетске резерве користе се на 

основу појединачних одлука начелника општине 

које се доносе у форми закључка. 

(2) Појединачне одлуке о одобравању кори- 

шћења средстава буџетске резерве објављују се у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“  
 

Члан 4. 

 (1) Појединачне одлуке о одобравању кори- 

шћења средстава буџетске резерве, начелник 

општине доноси: 

а) на основу поднесених писмених захтјева 

физичких и правних лица и  

б) на основу поднесених писмених захтјева 

организационих јединица Административне службе 

општине Прњавор. 

 (2) Захтјев из претходнох става мора да 

садржи: 

1. личне податке физичког лица, односно 

назив правног лица са сједиштем, односно назив 

организационе јединице, 

2. образложење са потребним прилозима 

којима се доказује оправданост захтјева и 

3. износ средства за која се тражи исплата. 

(3) Физичко лице које подноси захтјев мора 

имати пребивалиште на подручју општине 

Прњавор. 



Страна 29 – Број 7       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум 11.6.2009. год. 
 

Члан 5. 

 (1) Одјељење за финансије тромјесечно 

извјештава начелника општине о коришћењу 

средстава буџетске резерве. 

 (2) Начелник општине годишње и 

полугодишње извјештава Скупштину општине о 

коришћењу средстава буџетске резерве. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-400-10/09                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 5.6.2009. год.                      мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                    
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

члана 41. став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 08/05 и 06/08 ), начелник општине доноси 

 
О Д Л У К У 

о начину расподјеле буџетских средстава 

 непрофитним организацијама у 2009. години 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се начин расподје- 

ле средстава планираних буџетом општине Прња- 

вор у оквиру Одјељења за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту на позицији 614300 – помоћи 

непрофитним организацијама.  

 
Члан 2.  

 Средства из претходног члана у износу од 

200.000,00 КМ распоређују се за финансирање 

сљедећих непрофитних организација и удружења: 

 1. Борачкој организацији општине Прња- 

вор додјељије се укупан износ од 89.000,00 КМ, од 

чега 83.000,00 КМ за финансирање редовних акти- 

вности а 6.000,00 КМ за финансирање „Олимпијаде 

Кулаши 2009“, 

 2. Удружењу ратних војних инвалида 

општине Прњавор додјељује се износ од 30.000,00 

КМ,  

 3. Општинској организацији породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Прњавор додјељије се износ од 24.000,00 КМ, 

 4. Савезу удружења бораца НОР-а Репу- 

блике Српске, Општинском одбору СУБНОР-а 1941 

-1945 Прњавор додјељује се износ од 6.000,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 Преостала средства и узносу од 51.000,00 

КМ  реалоцирају се на буџетску позицију 614200 – 

помоћ појединцима из категорије борачке попула- 

ције, а расподјела ће се извршити на основу крите- 

ријума утврђених посебним актом. 

 

Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужују се 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту и Одјељење за финансије. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-124/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 5.6.2009. 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 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,  

19/08, 3/09 и 5/09), у Одјељењу за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, у члану 

17. у ставу 1. послије тачке 5. додаје се нова тачка 

6. која гласи: 

„6. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ВОЂЕЊЕ 

БАЗЕ ПОДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕ- 

ЉЕЊА  

СТАТУС: СЛУЖБЕНИК 

УСЛОВИ: ССС друштвеног смјера, 1 годи- 

на радног искуства, положен стручни испит за рад у 

административној служби, познавање рада на 

рачунару и познавање енглеског језика 

СЛОЖЕНОСТ: Једноставнији стручни-

административни послови 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

 

Члан 2. 

 (1) У члану 25. став 1. послије тачке 5. 

додаје се нова тачка 6. која гласи: 

 „6. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРА- 

ДНИК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 СТАТУС: СЛУЖБЕНИК 

 УСЛОВИ: ВСС, дипломирани економиста, 

5 годинa радног искуства у струци, положен 

стручни испит за рад у административној служби, 

положен испит за интерног ревизора, познавање 

рада на рачунару 
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СЛОЖЕНОСТ: најсложенији стручни по- 

слови 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 

(2) У истом члану постојеће тачке 6. 7. и  8 . 

постају тачке 7. 8. и 9. 
 

 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-113-3/08                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                  

Датум: 1.6.2009.год.                        мр Дарко Томаш, с.р.          
_________________________________________________________________________________________ 

Прилог бр. 1 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ   
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
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Р. 

бр 

 

НАЗИВ 
РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 
 

СТАТУС 

 
ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

 
СЛОЖЕНОСТ 
ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 

изврш. 

 

1. 

 

Стручни сарадник за 

вођење базе података из 

надлежности одјељења 

 

IV 

ССС 

 

друштвено

г смјера  

 

Службеник 

 

1, 10, 13 

једноставнији 
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послови 
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1   
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Р. 

бр 
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ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуство 

 

Број 

изврш. 

 

6. 

Самостални стручни 

сарадник за интерну 

ревизију 

 

VII 

ВСС 

 

Дипл. 

економиста 

 

Службеник 

 

1, 10, 13 

Најсложенији 

стручни 

послови 

 

5 годинa 

 

1 
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 На основу члана 143. став 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04,) и члана 12. став 2. 

Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности службеника јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/05), начелник општине, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Дисциплинске комисије 

 

I 

 У Дисциплинску комисију именују се: 

 1. Ристић Бранка, дипломирани правник, 

предсједник комисије,  

               2. Јеврић Паулина, дипломирани правник, 

замјеник предсједника, 

3. Кузмановић Свјетлана, дипломирани 

правник, члан, 

4. Божуновић Наташа, дипломирани 

правник, замјеник члана, 

5. Петковић Гордана, дипломирани 

економиста, члан  и 

6. Војводић Милан, дипломирани демо- 

граф, замјеник члана.  

 

II 

 Комисија из претходне тачке именује се на 

период од четири године. 

 

 

III 

 Задатак комисије је спровођење дисципли- 

нског поступка у складу са Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

службеника јединице локалне самоуправе и 

Правилником о раду запослених у Администра- 

тивној служби општине Прњавор који немају статус 

слжбеника. 

 

IV 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи Рјешење о именовању Дисциплинске 

комисије, број 01/1-125-1/05 од 19.4.2005.године 

(„Службени гласник  општине Прњавор“, број 

4/05). 

 

V 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-125-5/09                         НАЧЕЛНИК  

Датум: 28.5.2009. год.             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући заједнички захтјев Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције и 

Одјељења за општу управу за реалокацију средста- 

ва, а на основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор («Службени гласник општине Прњавор», 
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број 8/05 и 6/08) и члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2009. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 4/09), 

начелник општине доноси следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између потрошачких јединица Административне 

службе општине у износу од 33.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 33.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

 

• са конта 613900 – Трошкови обиљежавања 

значајних датума у мјесним заједницама у износу 

од 33.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750170 - Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• на конто 613900 – Трошкови обиљежавања 

значајних датума у мјесним заједницама у износу 

од 33.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750130- Одјељење за општу управу). 

 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти због реализације неопходних активности из 

средстава на наведеном конту које су у надлежно- 

сти Одјељења за општу управу, а буџетом планира- 

на у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-401-86-1/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.05.2009. год.                   мр Дарко Томаш, с.р.   
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући заједнички захтјев Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције и 

Одјељења за инапекцијске послове за реалокацију 

средстава, а на основу члана 41. и 49. Статута 

општине Прњавор («Службени гласник општине 

Прњавор», број 8/05 и 6/08) и члана 10. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2009. 

годину («Службени гласник општине Прњавор», 

број 4/09), начелник општине доноси следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између потрошачких јединица Административне 

службе општине у износу од 19.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од 19.600,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

 
• са конта 611100 - бруто плате запослених у изно- 

су од 15.400,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750220 - Одјељење за инспекцијске послове), 

• на конто 611100 - бруто плате запослених у изно- 

су од 15.400,00 КМ (потрошачка јединица број 

00750170 - Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције), 

• са конта 611200 - накнаде трошкова запослених у 

износу од 2.600,00 КМ (потрошачка јединица 

број 00750220 - Одјељење за инспекцијске 

послове), 

• на конто 611200 - накнаде трошкова запослених 

у износу од 2.600,00 КМ (потрошачка јединица 

број  00750170 - Одјељење за стамбено-комуна- 

лне послове и инвестиције), 

• са конта 612100 - порези и доприноси на остала 

лична примања у износу од 1.600,00 КМ (потро- 

шачка јединица број 00750220 - Одјељење за 

инспекцијске послове), 

• на конто 612100 - порези и доприноси на остала 

лична примања у износу од 1.600,00 КМ (потро- 

шачка јединица број 00750170 - Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти из разлога што су бруто плате, накнаде трошкова 

запослених и порезе и доприносе на остала лична 

примања за комуналну полицију планиране у 

оквиру Одјељења за инспекцијске послове, (за 9 

мјесеци), а ови радници се и даље воде у Одјељењу 

за стамбено-комуналне послове. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-401-100/09                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 01.06.2009. год.                   мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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