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Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 6. и 8. Закона о министа- 

рским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

и 6/08), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 22.7.2009. године донијела је 

  
О Д Л У К У    

о расписивању поновног јавног конкурса за избор и 

именовање два члана Управног одбора Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор 

 
Члан 1. 

Расписује се поновни јавни конкурс за 

избор и именовање два члана Управног одбора 

Јавне установе Народна библиотека Прњавор. 

 
Члан 2. 

 Општи и посебни услови за именовање 

чланова у Управни одбор Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор прописани су законом, 

оснивачким актом и статутом установе. 

 
Члан 3. 

 (1) Поновни Јавни конкурс из члана 1. ове 

одлуке објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Фокус“. 

 (2) Рок за подношење пријава на поновни 

јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 
Члан 4. 

 Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије за избор обављаће 

Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
  
Број: 01-022-30-1/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.7.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 27. став 2. и 3. 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 9. сједници одржаној дана 

22.07.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о Плану парцелације и урбанистичко – техничким 

условима за изградњу аутопута Бањалука – Добој, 

дионица Прњавор 
 

Члан 1. 

 1) Доноси се План парцелације и урбани- 

стичко – технички услови за изградњу аутопута 

Бањалука – Добој, дионица Прњавор, на територији 

општине Прњавор (у даљем тексту: План).  

2) Границе простора који је обухваћен 

Планом прецизније су одређене у текстуалном и 

графичком дијелу Плана. 
 

Члан 2. 

 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

  

Текстуални дио Плана садржи: 

А. УВОДНИ ДИО – ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ 

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

    КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 10      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум  23.7.2009. год. 
 

В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ  

     ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА ИКОРИШЋЕЊА  

     ПРОСТОРА   

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИ-  

    ШЋЕЊА ПРОСТОРА. 

 

Графички дио Плана садржи слиједеће карте: 

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ                            P= 1:1000 

2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИ-  

    КЕ СРПСКЕ ДО 2015. ГОДИНЕ (САОБРАЋА-  

    ЈНА ИНФРАСТРУКТУРА) 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИ-  

    КЕ СРПСКЕ ДО 2015. ГОДИНЕ (ЕНЕРГЕТСКИ  

    ПОТЕНЦИЈАЛИ) 

3. ИНЖЕЊЕРСКО–ГЕОЛОШКА КАРТА  P=1:1000 

4. ПРЕГЛЕД НАСЕЉА У ЗОНИ УТИЦАЈА АУТО-  

    ПУТА                                                      P= 1:25 000 

4.1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ТРАСЕ АУТОПУТА СА  

   АКТУЕЛНИМ КОРИШТЕЊЕМ ЗЕМЉИШТА                         

                                                                     P= 1:50 000 

5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА   P= 1:1000 

6. ПЛАН САОБРАЋАЈА, САОБРАЋАЈНИЦА И  

    НИВЕЛАЦИЈЕ                                          P= 1:1000 

7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ                   P= 1:1000 

8. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ  

    ЛИНИЈА                                                    P= 1:1000 

9. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ                           P= 1:1000 

 

Члан 3. 

 Елаборат Плана израђен је у „Пројект“ а.д. 

Бањалука у јулу 2009. године и чини саставни дио 

ове oдлуке.                                                                                                                             

 

Члан 4. 

 План је просторно – плански документ на 

основу којег се разрађују и дефинишу услови за 

пројектовање и грађење објеката, односно на 

основу којих се простор непосредно приводи 

планираној намјени.                                                                           

 

Члан 5. 

План се излаже на стални јавни увид код 

општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења. 

                                                                                                                           

Члан 6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган 

управе надлежан за послове просторног уређења. 

                                                                                                                     

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно – плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу којем 

нису у сагласности са Планом. 

                                                                                                                           

Члан 8. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине  

Прњавор». 

 

 
Број: 01-022-153/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 22.07.2009. год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ          

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 195. Закона о водама 

,,Службени гласник Републике Српске”, број 50/06), 

дописа Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде републике Српске број: 06-337-649-

16/09 од 29.01.2009. године и члана 30. Статута 

општине Прњавор ("Службени гласник општине 

Прњавор", број 8/05), Скупштина општине Прња- 

вор на сједници одржаној дана 22.07.2009. године, 

доноси  

 

ПРОГРАМ 

о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада 

 

1. УВОД 

 

Воде су добро од општег интереса, стога се 

овој проблематици посвећује посебна пажња у 

циљу спречавања деградацје вода, постизања 

одрживог кориштења вода, осигурања правичног 

приступа водама, пружања заштите акватичних, 

полуакватичних и копнених екосистема, организо- 

вања одбране од поплава, као и предузимања 

осталих радњи вазано за рационално и економично 

кориштење вода. 

Кориштење вода подразумијева и плаћање 

накнада за захватање површинских и подземних 

вода, а јединица за обрачун накнада је један метар 

кубни. Средства за обављање послова и задатака 

као и функционисање и одржавање некретнина и 

водних објеката од општег значаја очување 

вриједности изграђених водних објеката и система, 

предузтимање мјера јавног инвестирања и капита- 

лна изградња водних објеката обезбјеђују се између 

осталог и из посебних водних накнада, прихода на 

основу закупа јавног водног добра, буџета 

Републике Српске, јединице локалне самоуправе и 

донација. 

 
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 
Посебне водне накнаде представљају при- 

ход на основу:  

а) Накнада за захватање и кориштење воде 

и то: за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење 

минералних вода за флаширање, кориштење воде за 

наводњавање, узгој рибе у кавезима, употребе воде 

за индустријске и сличне процесе, употребе воде за 

друге намјене за људску употребу.  

б) Накнаде за производњу електричне 

енергије. 
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в) Накнада за заштиту вода и то: накнада 

које плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту, накнада за испуштање отпадних 

вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу 

вјештачких ђубрива. 

г) Накнада за вађење материјала из 

водотокова. 

д) Накнада за заштиту од вода и то: 

накнада за заштиту од вода пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, накнада за 

заштиту од вода стамбених, пословних и других 

објеката. 

 

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ  

    ВОДНИХ НАКНАДА 

 

 Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада у износу од 30% уплаћују се у 

буџет јединице локалне самоуправе и могу се 

користити за стручно-техничке послове односно: 

израду привремених планова управљања водама, 

припрему планова управљања водама, спровођење 

праћења стања вода, успостављање и рад Информа- 

ционог система, одржавање објеката у власништву 

јединица локалне самоуправе, спровођење превен- 

тивних активности у сектору вода, трошкове рада и 

функционисања јавних предузећа за воде, трошкове 

изградње водних објеката и система.  

 Сходно горе наведеном приходи прику- 

пљени на основу посебних водних накнада 

намјенски ће се користити за: 

1) Изградња истражне бушотине за рјешава- 

ње питања водоснабдијевања у МЗ Штрпци 

.................................................................20.000,00 КМ, 

2) Изградња истражне бушотине за рјешава- 

ње питања водоснабдијевања у МЗ Поповићи 

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

3) Израда елабората о усклађењу катаста- 

рских података са земљишно-књижним подацима 

..................................................................8.000,00  КМ, 

4) Изградња преливне бране на ријеци Вија- 

ка изнад улива у акумулационо језеро Дренова 

...................................................................6.000,00 КМ, 

5)  Изградња преливне бране на потоку 

Дреновица изнад улива у акумулационо језеро 

Дренова ....................................................6.000,00 КМ, 

       6)  Изградњу преливне бране на ријеци 

Укрини у Горњим Палачковцима (локација Видић 

Млин)......................................................10.000,00 КМ, 

7) Санација преливне бране на ријеци 

Укрини, локација  Китановац................5.000,00 КМ, 

8) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Милош Црњански” Поточани..............4.000,00 КМ, 

9) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Милош Црњански” Поточани, подручна школа 

Кокори......................................................8.000,00 КМ, 

10) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Милош Црњански” Поточани, подручна школа 

Просјек.....................................................5.000,00 КМ, 

11) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Меша Селимовић” Насеобина Лишња.5.000,00КМ, 

12) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Меша Селимовић” Насеобина Лишња, подручна 

школа Лишња...........................................4.000,00 КМ, 

13) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Милош Црњански” Поточани, подручна школа 

Хрваћани..................................................5.000,00 КМ, 

14) Изградња и уређење изворишта ,,Ђурa- 

шиновац” Орашје....................................5.000,00 КМ, 

15) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ у 

Доњим Вијачанима..................................5.000,00 КМ, 

16) Реконструкцију и санација школског 

водовода у ОШ ,,Иво Андрић” Кулаши-Поповићи-

Присоје...................................................20.000,00 КМ, 

17) Изградња и уређење новог изворишта у 

оквиру комплекса Борик.........................5.000,00 КМ, 

18) Изградња и уређење изворишта у 

Великој Илови.........................................5.000,00 КМ, 

19) Изградња фонтане и чесме код спомен 

обиљежја у Кулашима............................7.000,00 КМ, 

20) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Свети Сава” Горњи Смртићи...............6.000,00 КМ, 

21) Набавка потребних репроматеријала за 

производњу воде и набавка резервних дијелова за 

отклањање кварова на цјевоводима у КП ,,Водовод” 

АД Прњавор.20.000,00...........................................КМ, 

22) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Вук Караџић”, подручно одјељење Горња 

Мравица....................................................4.000,00 КМ, 

23) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

,,Бранко Ћопић”, подручна школа Штрпци 

.................................................................. 5.000,00 КМ, 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО___191.000,00 КМ. 

 

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 

Средства прикупљена у буџет општине на 

име посебних водних накнада су намјенска и могу 

се користити на начин прописан Законом о водама 

и овим Програмом. 

Надзор и координацију над спровођењем 

овог Програма и намјенским трошењем новца од 

посебних водних накнада вршиће Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 

блике Српске и надлежно одјељење. 

Наведена средства се уплаћују на посебан 

рачун 555-007-03215707-77, отворен код Нове банке 

а.д. Бијељина.  

 
Број: 01-022-157/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

188 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 
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Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине 

Прњавор за 2009. годину, на 9. сједници одржаној 

дана 22.07.2009. године, донијела  

 
ЗАКЉУЧАК  

 
I 

Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета 

општине Прњавор за 2009. годину суштински и 

формално-технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-154/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. 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 

нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2009. годину, на 9. сједници 

одржаној дана 22.07.2009. године, донијела  

 
ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о изврше- 

њу буџета општине Прњавор за 2009. годину 

суштински и формално-технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-155/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. 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 

нацрт Одлуке о расписивању избора за 

предсједнике и чланове савјета мјесних заједница, 

на 9. сједници одржаној дана 22.07.2009. године, 

донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Нацрт Одлуке о расписивању избора за 

предсједнике и чланове савјета мјесних заједница 

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: 01-022-156/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о насиљу у породици, на 9. сједници 

одржаној дана 22.07.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о насиљу у породици. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-158/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о стању наркоманије на подручју 

општине Прњавор и мјере за њено сузбијање, на 9. 

сједници одржаној дана 22.07.2009. године,  
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донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању наркоманије на подручју 

општине Прњавор и мјере за њено сузбијање. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-159/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

193 
 

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), Ску- 

пштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о регистрацији заједница етажних 

власника на подручју општине Прњавор, на 9. сје- 

дници одржаној дана 22.07.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о регистрацији заједница етажних 

власника на подручју општине Прњавор. 

Обавезује се Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције да предузме све 

потребне мјере и радње како би регистрација 

етажних власника била ефикаснија и да о 

резултатима обавијести Скупштину општине до 

краја године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-160/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију реализацији средстава мјесним 

заједницама за прво полугодиште 2009. године, на 

9. сједници одржаној дана 22.07.2009. године, 

донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о реализацији средстава мјесним 

заједницама за прво полугодиште 2009. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-161/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 14. Закона о експрoпри- 

јацији („Службени гласник Републике Српске“, 

број 112/06, 37/07 и 110/08), а у вези са чланом 151. 

Пословника Скупштине општине Прњавор 

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

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

сједници одржаној дана  22.07.2009. године,  доноси  

с л е д е ћ и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.- Скупштина општине Прњавор, је 

мишљења да је реконструкција и изградња   

Потисног цјевовода од фабрике за прераду воде 

„Кремна“ до сабирног базена „Цер“, од општег 

интереса за општину Прњавор. 

 

2.- Обзиром да за наведени пројекат, који је 

од општег интереса за грађане општине Прњавор, 

не постоји просторно-плански документ, на 

земљишту поближе означеном у Плану 

експропријације, може се приступити непотпуној 

експропријацији некретнина. 

 

3.- План експропријације се упућује на 

увид свим заинтересованим грађанима општине 

Прњавор, који ће трајати 15 дана од дана доношења 

закључка, у организацији  Одјељења за просторно 

уређење. 

 

4.- Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор.“ 
 

Број: 01-022-162/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Топић Сретка сина Луке 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 22.07.2009. 

године,  д о н о с и  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Топић Сретка 

сина Луке из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 1335 „Кућиште“ двориште у 

површини од 435 м2,  

                                                            кућа и зграда у 

површини од 69 м2, уписане у ПЛ. бр. 1552 к.о. 

Прњавор (стари бр. 815/1, уписане у зк.ул. бр. 1964, 

исте к.о.), по цијени од 60.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Топић Сретко син Луке из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1335, уписане  у ПЛ. бр. 1552  

к.о. Прњавор (стари бр. 815/1, уписане у зк.ул. бр. 

1964, исте к.о.), по цијени од 60.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-150/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Махмутовић Хариса сина Џевада 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 

22.07.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Махмутовић 

Хариса сина Џевада из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Трг српских 

бораца бр. 16, улаз Д, спрат 2, број стана 6, у 

површини од 88,72 м2, изграђен на парцели бр. 

786/4 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стабмених зграда и станова лист 

бр. 1108 к.о. Прњавор, по цијени од 67.500,00 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“. 
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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 

 

Махмутовић Харис син Џевада из Прњаво- 

ра је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Трг 

српских бораца бр. 16, улаз Д, спрат 2, број стана 6,  

у површини од 88,72 м2, изграђен на парцели бр. 

786/4 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стабмених зграда и станова лист 

бр. 1108 к.о. Прњавор, по цијени од 67.500,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-152/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Рудоњић Милована сина Вида из 

Кремне, у предмету допуне рјешења земљишно-

књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

22.07.2009. године, д о н о с и  

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

78/01 од 20.06.2001. године, тако да та тачка сада 

гласи: 

„Рудоњић Миловану сину Вида из Кремне 

додјељује се на кориштење ради грађења неизгра- 

ђено градско грађевинско земљиште државне 

својине означено као: 

- к.ч. бр. 1035/68 „Гложић“ њива у 

површини од 364 м² и  

- к.ч. бр. 1035/51 „Гложић“ њива у 

површини од 180 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор (стари бр. 275/24 „Гложић“ њива у 

површини од 364 м², уписано у зк.ул. бр. 729 

(електронски) и 275/31 „Гложић“ њива у површини 

од 180 м², уписано у зк.ул. бр. 1445 (електронски), 

исте к.о.)“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рудоњић Милован син Вида из Кремне је 

поднио захтјев којим је тражио да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-78/01 од 

20.06.2001. године допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта. Уз 

захтјев је приложио: фотокопију наведеног рјеше- 

ња, списак земљишта са копијом катастарског 

плана и зк изводе. 

 

Поступајући по поднесеном захтјеву прове- 

ден је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

475-78/01 од 20.06.2001. године Рудоњић Миловану 

сину Вида из Кремне додијељено на кориштење 

ради грађења неизграђено градско грађевинско 

земљиште у државној својини означено као к.ч. 

бр.1035/68 и 1035/51, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор, те да у рјешењу нису наведени 

земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцелама новог премјера бр. 1035/68 и 

1035/51, уписаним у ПЛ. бр. 3442 к.о. Прњавор, на 

име посједника Рудоњић Милована сина Вида из 

Кремне са 1/1 дијела по старом грунтовном 

премјеру одговарају парцеле означене као к.ч. бр. 

275/24, уписана у зк.ул. бр. 729 (електронски), као 

државна својина са 1/1 дијела - право располагања 

Заједница за стамбено-комуналне послове Прњавор 

и 275/31, уписана у зк.ул. бр. 1445 (електронски), 

као државна својина са 1/1 дијела - право 

кориштења Заједница за стамбено-комуналне 

послове Прњавор, све к.о. Прњавор.  

 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 
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Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 

 
Број: 01-475.8-1/0909               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Живковић рођ. Паликућа Милене кћери 

Петра из Прњавора и др. заступаних по пуномо- 

ћнику Сарић Д. Младену, адвокату из Прњавора, у 

предмету исправке грешке у рјешењу, а на основу 

члана 207. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02) 

и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

одржаној дана 22.07.2009. године,  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Исправља се грешка у тачки 1. 

диспозитива рјешења Скупштине општине Прња- 

вор  бр. 08-475-33-37/98 од 30.03.1999. године, тако 

да  се умјесто: 

„(грунтовни бр. 255/1 зк.ул. бр. 1949 исте 

к.о.) ДС 1/1 дијела“, уписује: 

„(стари бр. 255/1 „Гложић“ њива у 

површини од 885 m², 255/10 „Гложић“ њива у 

површини од 229 m², 255/9 „Гложић“ њива у 

површини од 866 m² и 255/11 „Гложић“ двориште у 

површини од 115m², уписано у зк.ул. бр. 456 

(електронски) к.о. Прњавор као државна својина са 

1/1 дијела - право кориштења Живковић рођ. 

Паликућа Милене кћери Петра из Прњавора са 1/3 

дијела; Зенић рођ. Видовић Наде кћери Станка из 

Бањалуке са 1/3 дијела; Продановић рођ. Кнежевић 

Милеве супруге Мирка из Прњавора са 1/9 дијела; 

Продановић Горана сина Мирка из Прњавора са 1/9 

дијела и Продановић Драгана сина Мирка из 

Прњавора са 1/9 дијела)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Живковић рођ. Паликућа Милена кћи 

Петра из Прњавора; Зенић рођ. Видовић Нада кћи 

Станка из Бањалуке; Продановић рођ. Кнежевић 

Милева из Прњавора; Продановић Горан син 

Мирка из Прњавора и Продановић Драган син 

Мирка из Прњавора, сви заступани по пуномоћнику 

Сарић Д. Младену, адвокату из Прњавора су 

поднијели захтјев којим су тражили да се  рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-33-37/98 

од 30.03.1999. године исправи на тај начин што ће 

бити исправљени земљишно-књижни подаци јер је 

земљиште које је преузето тим рјешењем, у 

међувремену, цијепано. Уз захтјев су приложили 

фотокопију наведеног рјешења, списак земљишта 

са копијом катастарског плана; ПЛ. и зк. извод. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-

475-33-37/98  од  30.03.1999.  године  преузето неиз-

грађено градско грађевинско земљиште у државној 

својини означено као к.ч. бр. 959/3, уписано у ПЛ. 

бр. 2239 к.о. Прњавор (стари бр. 255/1, уписано у 

зк.ул. бр. 1949, исте к.о.) од Продановић Мирка, 

Живковић Милене и Зенић Наде. 

Такође, је утврђено да је то земљиште 

након извршеног преузимања цијепано, те да је 

земљиште које је преузето, према садашњем стању 

уписа у земљишним књигама, означено као к.ч. бр. 

255/1, 255/10, 255/9 и 255/11, уписано у зк.ул. бр. 

456 (електронски) к.о. Прњавор као државна 

својина са 1/1 дијела - право кориштења Живковић 

рођ. Паликућа Милене кћери Петра из Прњавора са 

1/3 дијела; Зенић рођ. Видовић Наде кћери Станка 

из Бањалуке са 1/3 дијела; Продановић рођ. 

Кнежевић Милеве жене Мирка из Прњавора са 1/9 

дијела; Продановић Горана сина Мирка из Прњаво- 

ра са 1/9 дијела и Продановић Драгана сина Мирка 

из Прњавора са 1/9 дијела. 

С обзиром, на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог закључка се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 

 
Број: 01-475-33-37/98            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Ихтијаревић Мехмеда сина Ибрахима из 

Прњавора, у предмету исправке грешке у рјешењу, 

а на основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 13/02) и члана 30. Статута општине Прњавор 

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

на сједници одржаној дана 22.07.2009. године,  

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Исправља се грешка у тачкама 1. и 3. 

диспозитива рјешења Скупштине општине Прња- 
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вор  бр. 02-475-68/88 од 03.06.1988. године, тако да 

се умјесто парцеле старог премјера бр. „8/34“ 

уписује „8/191“, а умјесто зк.улошка бр. „81“ 

уписује се зк. уложак бр. „2108 (електронски)“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ихтијаревић Мехмед син Ибрахима из 

Прњавора је поднио захтјев којим је тражио да се 

изврши исправка грешке у рјешењу Скупштине 

општине Прњавор бр. 02-475-68/88 од 03.06.1988. 

године на тај начин што ће се исправити број 

парцеле старог премјера и број зк. улошка. Уз 

захтјев је приложио фотокопију наведеног рјешења 

и списак земљишта са копијом катастарског плана. 

 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 02-

475-68/88 од 03.06.1988. године преузето неизграђе- 

но градско грађевинско земљиште друштвене 

својине означено као к.ч. бр. 8/34, уписано у зк.ул. 

бр. 81 к.о. Прњавор (нови бр. 365/1 и 365/3, уписано 

у ПЛ. бр. 1156, исте к.о.) од Пекић Исака сина 

Енвера из Лишње и додијељено ради комплетирања 

грађевинске парцеле Ихтијаревић Мехмеду сину 

Ибрахима из Прњавора. 

 

Из приложеног списка земљишта и изјаве 

вјештака геодетске струке Давидовић Ђорђа дате на 

записник код Подручне јединице Прњавор, је 

утврђено да приликом писања рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 02-475-68/88 од 03.06.1988. 

године, није правилно наведен број парцеле старог 

премјера, па је умјесто парцеле бр. „8/191“ уписана 

парцела бр. „8/34“, а до чега је дошло због несређе- 

ног стања у земљишним књигама, као и због 

увођења нове електронске евиденције што је довело 

до промјене броја зк.улошка. 

 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закљу- 

чка, а полазећи од одредби члана 207. Закона о 

општем управном поступку. 

 

Против овог закључка се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-68/88                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Љубојевић Горана сина Свете из 

Прњавора, у предмету исправке грешке у рјешењу, 

а на основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 13/02) и члана 30. Статута општине Прњавор 

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

на сједници одржаној дана 22.07.2009. године,  

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Исправља се грешка у тачки 1. алинеја 3. 

диспозитива рјешења Скупштине општине 

Прњавор  бр. 08-475-56/94 од 23.12.1994. године, 

тако да се умјесто парцеле бр. „587/31“ уписује 

„587/51“; умјесто површине од „248 m²“ уписује се 

површина од „242 m²“; а умјесто парцеле новог 

премјера бр.  „1483/28“ уписује „1483/35“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љубојевић Горан син Свете из Прњавора је 

поднио захтјев којим је тражио да се изврши 

исправка грешке у рјешењу Скупштине општине 

Прњавор бр. 08-475-56/94 од 23.12.1994. године на 

тај начин што ће се исправити број и површина 

парцеле. Уз захтјев је приложио фотокопију 

наведеног рјешења, списак земљишта и ПЛ. 

 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-

475-56/94 од 23.12.1994. године Љубојевић Горану 

сину Свете из Прњавора додијељено непосредном 

погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 

грађевинско земљиште означено као к.ч. бр. 587/34, 

587/31, уписано у зк.ул. бр. 3108 и 587/21, уписано 

у зк.ул. бр. 2013, све к.о. Прњавор (нови бр. 

1483/18, 1483/28 и 1483/7, уписано у ПЛ. бр. 225, 

исте к.о.). 

 

Из приложеног списка земљишта и изјаве 

вјештака геодетске струке Давидовић Ђорђа дате на 

записник код Подручне јединице Прњавор, је 

утврђено да је приликом писања рјешења 

Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-56/94 од 

23.12.1994. године направљена грешка због 

погрешне идентификације парцеле, па је умјесто 

парцеле бр. „1483/35“ уписана парцела бр. 

„1483/28“ иако се уопште не ради о тој парцели, 

због чега је погрешно уписана и парцела старог 

премјера, те је умјесто „587/51“ уписано „587/31“. 
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С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог  

закључка, а полазећи од одредби члана 207. Закона 

о општем управном поступку. 

Против овог закључка се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-56/94                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750180 - Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту у износу од 51.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 51.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 614300 – Помоћи непрофитним 

организацијама у износу од 51.000,00 КМ (потроша- 

чка јединица број  00750180 - Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту), 

- на конто 614200 – Помоћ појединцима из 

категорије борачке популације у износу од 

51.000,00 КМ (потрошачка јединица број  00750180 

- Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти у складу са чланом 3. Одлуке о начину 

расподјеле буџетских средстава непрофитним 

организацијама у 2009. години број 01/1-022-124/09 

од 05.06.2009. године. 

 

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: 01/1-401-108/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 09.07.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                     
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Кабинет начелника 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 сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

25.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 25.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 614200 – Буџетска резерва у 

износу од 25.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750120 – Кабинет начелника), 

- на конто 614200 – Програм изградње 

стамбено-породичних кућа за породице са петеро и 

више дјеце у износу од 10.000,00 КМ (потрошачка 

јединица број  00750120 – Кабинет начекника), 

- на конто 614200 – Програм изградње 

породичних кућа за ромске породице износу од 

15.000,00 КМ (потрошачка јединица број  00750120 

– Кабинет начекника). 
 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава за реализацију 

споразума са Министарством породице, омладине и 

спорта везано за Програм изградње стамбено-

породичних кућа за породице са петеро и више 

дјеце и споразума са НВО СИДА из Шведске  за 

Програм изградње породичних кућа за ромске 

породице. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном
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доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-014-165/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 10.07.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                       
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-5/09 од 12.6.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-28 упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом ул Карађорђева број 23-Б Прњавор, са 

следећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор,  улица Карађорђева број 23-Б 

Прњавор. 

 
Оснивач: 18 (осамнаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Карађорђева број 23-Б 

Прњавор. 

 
 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника, иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго- 

вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. 

 
 Заступници: Анђелко Кузмановић предсје- 

дник Скупштине и Војин Тривичевић предсједник 

Управног одбора самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-5/09                         Службено лице органа 

Датум: 12.06.2009. год.                Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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