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На основу члана 6, 7. 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 30.09.2009. године донијела је 
 

О Д Л У К У    

о измјени  Одлуке о расписивању јавног конкурса 

за избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач општина Прњавор 

  

Члан 1. 

         У Одлуци о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач општина Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

12/09), мијења се назив Одлуке и гласи:  
 

„Одлука 

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање органа у јавним установама чији је 

оснивач општина Прњавор“ 
 

Члан 2. 

 Члан 1. Одлуке мијења се и гласи: 

„Члан 1. 

 Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање: 

а) директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор, 

б) чланова Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор, 

в) директора и чланова Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прња- 

вор,  

г) директора и чланова Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу Прњавор, 

д) директора и чланова Управног одбора 

Јавне  установе  „Туристичка организација општине  

Прњавор“ Прњавор.“ 

У осталом дијелу Одлука о расписивању 

јавног конкурса за избор и именовање органа у 

јавним установама и предузећима чији је оснивач 

општина Прњавор остаје неизмијењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-190-2/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                   инж. Жељко Симић, с.р.          
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Ста- 

тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 

не Прњавор“, број 8/05 и 6/08) и члана 49. став 3. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

18/07), Скупштина општине Прњавор на 11. сједни- 

ци одржаној дана 30.09.2009. године донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу члана Комисије за избор и именовања 

 

I 

Десимир Живанић из Горњих Смртића 

разрјешава се дужности члана Комисије за избор и 

именовања. 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-53/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08) и члана 49. 

став 3. Пословника Скупштине општине Прњавор 

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

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

сједници одржаној 30.09.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Комисије за избор и именовања  

 

I 

Емсад Пушкар из Лишње изабран је у 

Комисију за избор и именовања Скупштине 

општине Прњавор. 

 

II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-54/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                    Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 30. став 1. алинеја 19. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 200, 209. став 2. и 210. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

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

18/07) Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 30.09.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

O РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

1. Брано Жунић разрјешава се дужности предсје- 

дника Скупштине општине Прњавор са даном 

30.09.2009. године. 

 

2. Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке 

утврдиће  надлежни орган у складу са Законом. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

Члан 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи прописује да  скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине општине,  

 

замјеника начелника општине, секретара скупшти- 

не општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине општине.  

Члан 30. став 1. алинеја 19. Статута општи- 

не Прњавор прописује да Скупштина општине бира 

и разрјешава предсједника Скупштине, потпредсје- 

дника Скупштине општине, замјеника начелника 

општине, секретара Скупштине општине, начелни- 

ке одјељења и чланове сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине.  

Члан 200. Пословника прописује да Ску- 

пштина општине бира и именује, односно опозива и 

разрјешава општинске функционере у складу са 

законом, Статутом општине Прњавор и Пословни- 

ком Скупштине општине. 

Члан 209. став 2. Пословника прописује да 

је предсједник Скупштине разријешен дужности 

ако је за разрјешење гласала натполовична већина 

од укупног броја одборника у Скупштини. 

Члан 210. Пословника прописује да прије- 

длог за разрјешење предсједника може поднијети 

најмање 1/3 одборника. Приједлог за разрјешење до- 

ставља се Скупштини писмено са образложењем и 

потписан од одборника који предлажу разрјешење. 

 

Клуб одборника СНСД поднио је Скупшти- 

ни, дана 28.09.2009. године, приједлог за разрјеше- 

ње предсједника Скупштине општине Прњавор 

Брана Жунића.  

 

Комисија за избор и именовања је на својој 

11. сједници одржаној 30.09.2009. године, којој су 

од укупно пет чланова присуствовала четири, 

разматрала приједлог Kлуба одборника СНСД за 

разрјешење предсједника Скупштине општине 

Прњавор Брана Жунића и утврдила следеће: 

- да је приједлог за допуну дневног реда 

поднесен у складу са чланом 105. Пословника 

Скупштине општине Прњавор, односно да је 

поднесен предсједнику Скупштине у писаној 

форми, најкасније 48 часова прије почетка сједнице,  

- да је са 26 гласова „за“, „против“ и 

„уздржан“ није било, приједлог уврштен у дневни 

ред као трећа тачка дневног реда под а), 

- да је у складу са чланом 210. Пословника 

приједлог поднесен од стране 1/3 одборника, (11 од 

укупно 31), да је исти достављен Скупштини у 

писаном облику, образложен, потписан од стране 

одборника који предлажу разрјешење, 

- да је предсједник Скупштине у свом 

досадашњем начину рада и вођења сједница СО 

показао нетолерантност, самовољу, не сарадњу са 

представницима извршне власти око заказивања 

сједница Скупштине, нетолерантан однос према 

члановима и ставовима Колегија Скупштине, да је 

неспособан да води сједнице Скупштине општине и 

на тај начин нарушава углед саме Скупштине. 

 

На основу напријед наведеног Комисија за 

избор и именовања је утврдила приједлог рјешења о 
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разрјешењу Брана Жунића дужности предсједника 

Скупштине општине са 3 гласа „за“, нико „против“ 

и 1 „уздржан“. 

На основу приједлога Комисије за избор и 

именовања, Скупштина је од укупно 31 одборника, 

са 18 гласова „за“, „против“ и „уздржан“  није било, 

одлучила да се Брано Жунић разријеши дужности 

предсједника Скупштине општине Прњавор са 

даном 30.09.2009. године.  

 

Права из радног односа и права након 

престанка функције на основу овог рјешења, имено- 

ваном ће се утврдити у складу са Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 96/05). 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може 

се уложити жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 
Број: 01-111-55/09                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      инж.  Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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            На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 30. став 1. алинеја 19. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08),  члана 200. и 201. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 30.09.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

O ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

1. Жељко Симић из Велике Илове изабран је 

за предсједника Скупштине општине 

Прњавор, на вријеме трајања мандата 

Скупштине. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је, у 

складу са Законом, функционер општине, а 

своју дужност обавља са статусом запосле- 

ног лица на основу рјешења о радном 

односу, које ће донијети Комисија за избор 

и именовања Скупштине општине.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника 

скупштине општине, потпредсједника скупштине 

општине, замјеника начелника општине, секретара 

скупштине општине и чланове сталних и 

повремених радних тијела скупштине. 

 

Члан 200. Пословника прописује да 

Скупштина општине бира и именује, односно 

опозива и разрјешава општинске функционере у 

складу са законом, Статутом општине Прњавор и 

Пословником Скупштине општине. 

 

Комисија за избор и именовања је на 

сједници одржаној 30.09.2009. године, након 

обављених консултација са представницима 

политичких странка и коалиција у Скупштини 

општине (СНСД, СРС РС, СРС „др Војислав 

Шешељ“, ДНС, Покрет за Прњавор, Савез СДА-С 

БиХ и одборник Националних мањина), у складу са 

чланом 201. Пословника Скупштине општине 

Прњавор, са 3 гласа „за“ утврдила приједлог 

кандидата за предсједника Скупштине општине 

Прњавор као у диспозитиву рјешења. 

 

          У складу са чланом 9. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе, а у вези 

са чланом 2. истог Закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен Изборним законом. 

Рјешење о радном односу предсједнику Скупштине 

општине донијеће Комисија за избор и именовања 

Скупштине општине након избора од стране 

Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. 

став 1. Закона о статусу функционера јединице 

локалне самоуправе. 

         На основу напријед наведеног утврђен је 

приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже се 

Скупштини општине доношење истог. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може 

се уложити жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 
Број: 01-111-56/09                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 30. став 1. алинеја 19. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), члана 200. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

општине Прњавор на сједници одржаној 30.09.2009. 

године, донијела је  
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РЈЕШЕЊЕ 

O РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

1. Жељко Симић из Велике Илове разрјешава 

се дужности потпредсједника Скупштине 

општине Прњавор, на лични захтјев, а ради 

преласка на другу дужност. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника скупшти- 

не општине, потпредсједника скупштине општине, 

замјеника начелника општине, секретара скупшти- 

не општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине. 

Члан 30. став 1. алинеја 19. Статута 

општине Прњавор прописује да Скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника 

Скупштине, потпредсједника Скупштине општине, 

замјеника начелника општине, секретара Скупшти- 

не општине, начелнике одјељења и чланове сталних 

и повремених радних тијела Скупштине општине.  

Члан 200. Пословника прописује да Ску- 

пштина општине бира и именује, односно опозива и 

разрјешава општинске функционере у складу са 

законом, Статутом општине Прњавор и Пословни- 

ком Скупштине општине. 

Потпредсједник Скупштине општине Прња- 

вор, Жељко Симић поднио је оставку на мјесто 

потпредсједника Скупштине општине Прњавор из 

разлога што је изабран за предсједника Скупштине 

општине Прњавор на мандатни период Скупштине. 

  

На основу напријед наведеног утврђен је 

приједлог рјешења  као у диспозитиву.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може 

се уложити жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-57/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                  инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Малешевић рођ. Малић Весне кћери 

Новака 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 30.09.2009. године,  

доноси  

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Малешевић 

рођ. Малић Весне кћери Новака из Прњавора за 

куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1038/17 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 396 м2, 

- к.ч. бр.1038/18 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 360 м2, 

- к.ч. бр.1038/19 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 324 м2, уписане у ПЛ. бр. 3030 к.о. Прњавор 

(стари бр. 278/25, 278/26 и 278/27, уписане у зк.ул. 

бр. 971, исте к.о.), по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Малешевић рођ. Малић Весна кћи Новака 

из Прњавора је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1038/17, 1038/18 и 1038/19, уписане у ПЛ. бр. 3030 

к.о. Прњавор (стари бр. 278/25, 278/26 и 278/27, 

уписане у зк.ул. бр. 971, исте к.о.), по цијени од 

40,00 КМ по 1 м2. 

Наведене некретнине Малешевић Весна је 

наслиједила од свог покојног оца Малић Новака 

рјешењем о насљеђивању Основног суда у Прња- 

вору бр. 78 0 О 005204 09 О од 14.09.2009. године 

које је постало правоснажно истог дана. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 



Страна 5 – Број 14      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 6.10.2009. год. 
 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-193/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                      инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Мика Ивана сина Антона из Прњавора и 

др., а на основу члана 8. став 3. Закона о грађеви- 

нском 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 30.09.2009. године,  доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Мика Ивана 

сина Антона, Мика Жељке сина Антона и Мика 

Савке кћери Марка, сви из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1041/16 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 165 м2, 

- к.ч. бр.1041/17 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 180 м2, 

- к.ч. бр.1041/18 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 144 м2, уписане у ПЛ. бр. 3697 к.о. Прњавор,  

по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Мика Иван син Антона из Прњавора и др. 

су поднијели понуду којом су понудили општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 1041/16, 1041/17 и 

1041/18, уписане у ПЛ. бр. 3697 к.о. Прњавор,  по 

цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-194/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                      инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Кузмановић Мирјане кћери Недељка из 

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

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

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

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

одржаној дана 30.09.2009. 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 Кузмановић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 335/3 „Радешија“ њива у површи- 

ни од 392 м2, уписане у ПЛ. бр. 490 к.о. Околица 

(стари бр. 1629/3, уписане у зк.ул. бр. 451, к.о. 

Прњавор),  по цијени од 20,00 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Кузмановић Мирјана кћи Недељка из 

Прњавора је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече купови- 

не своје некретнине означене као к.ч. бр. 335/3, 

уписане у ПЛ. бр. 490 к.о. Околица (стари бр. 

1629/3, уписане у зк.ул. бр. 451,  к.о. Прњавор),  по 

цијени од 20,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-196/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                      инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Маринковић Сретка сина Обрада из 

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

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

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

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

одржаној дана 30.09.2009. године,  доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Маринковић 

Сретка сина Обрада из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1561/4 „Милинова бара“ ливада у 

површини од 2.056 м2, уписане у ПЛ. бр. 633 к.о. 

Прњавор, по цијени од 20,00 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“ 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Маринковић Сретко син Обрада из Прња- 

вора је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 1561/4, уписане у 

ПЛ. бр. 633 к.о. Прњавор, по цијени од 20,00 КМ по 

1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-197/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                      инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по захтјеву Раић Драге сина Милоша из Насеобине 

Лише, у предмету  утврђивања корисне површине 

земљишта за редовну употребу и кориштење 

стамбеног објекта, а на основу члана 252. став 5. 

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 30.09.2009. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-12/96 од 

22.07.1996. године, у дијелу којим је Српској право- 

славној цркви додјељено неизграђено грађевинско 

земљиште означено као к.ч. бр. 525/11 „Двориште“ 

у површини од 1.152 м2, уписано у зк.ул. бр. 206 

к.о. Насеобина Лишња (нови премјер 622/4, уписана 

у ПЛ. бр. 636, исте к.о.) из разлога што је ријеч о 

изграђеном грађевинском земљишту. 

 

 2. По правоснажности овог рјешења на 

земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења 

извршиће се поврат уписа у земљишним књигама и 

катастарском операту са Српске православне цркве 

на ранијег власника и посједника. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Раић Драго син Милоша из Насеобине 

Лишње као власник стамбене јединице (стана) у 

стамбеној згради која је лоцирана на парцели бр. 

622/4 у Насеобини Лишњи, поднио је захтјев за 
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утврђивање корисне површине земљишта за редо- 

вну употребу стамбеног објекта. Уз свој захтјев 

именовани је приложио: 

 

- уговор о откупу стана од Скупштине 

општине Прњавор који је овјерен код Основног 

суда Прњавор бр. 4278/2002 од 30.12.2002. године; 

- рјешење Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука бр. 36-952-К-

3/03 од 01.07.2004. године о дозволи уписа права 

својине у Књигу уложених уговора о откупу 

стамбених зграда и станова; 

- урбанистичку сагласност Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор бр. 04-364-

295/03 д 05.08.2003. године којом је дата сагласност 

Раић Драги да парцела бр. 622/4 служи за редовну 

употребу стамбеног објекта који је лоциран на истој 

парцели. 

 

 Поступајући по поднесеном захтјеву 

утврђено је сљедеће чињенично стање и то: 

 - рјешењем Скупштине општине Прњавор 

бр. 08-475-12/96 од 22.07.1996. године додијељена 

је Српској православној цркви изградња вјерског 

овјекта на парцели бр. 525/10 „Двориште“ у 

површини од 4.529 м2, уписаној у зк.ул. бр. 1562 

к.о. Насеобина Лишња (нови број 622/3, уписана у 

ПЛ. бр. 49, исте к.о.); 

 - рјешење је проведено у катастарском 

операту и земљишним књигама; 

 - на основу урбанистичке сагласности бр. 

05-364-3/2000 од 02.07.2001. године парцела је 

цијепана на три катастарске парцеле и то к.ч. бр. 

525/10 у површини од 3.119 м2 (нови број 622/5) на 

којој парцели је изграђена православна црква, затим 

к.ч. бр. 525/12 у површини од 258 м2 (нови број 

626/3) и  525/11 у површини од 1.152 м2 (нови број 

622/4); 

 - да је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-476-7/2001 од 13.12.2001. године 

парцела бр. 525/12 у површини од 258 м2 (нови број 

622/3) пренесена тј. враћен упис на основну школу; 

 - на основу извода из регулационог плана 

утврђено је да парцела бр. 525/11 која има 

површину 1.152 м2 (новог премјера 622/4) служи за 

редовну употребу и кориштење стамбеног објекта 

чији је власник Скупштина општине Прњавор, а 

што је утврђено на основу дописа Одјељења за 

стамбено-комуналне послове бр. 06-372-2/09 од 

12.09.2000. године, у коме се наводи да су власници 

станова у поменутој стамбеној згради Раић Драго 

који је откупио површину од 55,09 м2 и Травар 

Зоран који је откупио површину од 55,00 м2, док 

остали простор површине 46,70 м2 није откупљен, 

те да наведена зграда није тренутно  регистрована 

као Заједница етажних власника. 

 

 У конкретном случају утврђено је да је 

поменутим рјешењем Скупштине општине 

Прњавор додијељено Српској православној цркви 

за изградњу вјерског објетка и парцела напријед 

поближе наведена, а која је изграђено земљиште, а 

да се у рјешењу о додјели нигдје не спомиње 

стамбени објекат и његова правна судбина. 

 

 У прибављеном мишљењу Правобранила- 

штва РС - сједиште замјеника Бањалука бр. У-49/09 

од 02.03.2009. године везано за постојеће и 

утврђено чињенично стање се, између осталог, 

наводи да је исто рјешење проводљиво дјелимично 

тј. у дијелу којим је извршена парцелација по датој 

урбанистичкој сагласности напријед додијељене 

земљишне парцеле бр. 525/10 у површини од 4.529 

м2 (нови премјер 622/3), и Српској православној 

цркви додијелити дио поменуте парцеле означене 

као к.ч. бр. 525/10 у површини од 3.119 м2 (нови 

број 622/5), те да се поступак оконча по одредбама 

Закона о грађевинском земљишту (“Службени 

гласник РС“, бр. 41/03), те могућност утврђивања 

губитка права кориштења Српској православној 

цркви уколико није у року од 1 године поднијела 

захтјев за одобрење за грађење, што у конкретном 

случају није ријеч, с обзиром да је изграђен вјерски 

овјекат - црква на спорној парцели. 

 

 На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења, а сходно одредби члана 252. 

став 5. Закона о општем управном поступку 

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

у ком се каже: 

„Да се ништавим оглашава рјешење које 

садржи неправилност која је по некој изричитој 

законској одредби предвиђена као разлог 

ништавости“. 

 

 У конкретном случају, а сходно одредбама 

члана 44. Закона о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник РС“ бр. 86/03), а сада члан 15. 

истог закона („Службени гласник РС“, бр. 112/06) 

додјељује се неизграђено грађевинско земљиште за 

изградњу, а не изграђено, како је у конкретном 

случају, што према поменутом закону чини 

довољним и оправданим разлогом за оглашавање 

рјешења ништавим 

 

Против овог 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 

рјешења, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-12/96                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.09.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                      инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 
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коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавора за додјелу новчаних средстава на име 

исплате по судској пресуди, начелник општине, 

доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Јавном предузећу „Радио Прњавор“ 

Прњавора, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 1.487,34 

КМ, а на име исплате по правоснажној пресуди 

Основног суда  Прњавор број 78 0 Р 000407 07 Р од 

6.5.2009. године. Наведена средства обухватају 

неисплаћене плате од 700,00 КМ, обрачунату зако- 

нску камату од 376,11 КМ и трошкове парничног 

поступка од 411,23 КМ. 

Средства уплатити на жиро рачун Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника. 

 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-115/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 25.9.2009. године                 мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Живковић Мирка из Насеобине Лишње 

за додјелу новчаних средстава на име школовања, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Живковић Мирку, сину Миленка из 

Нсеобине Лишње, одобравају се из буџета општи- 

не новчана средства у укупном износу од 2.000,00 

КМ, са позиције 614200 – буџетска резерва, 

потрошачка јединица 00750120 – кабинет начелни- 

ка, а на име плаћања трошкова за наставак 

школовања у струци. 

 Средства уплатити на текући рачун 

Живковић Мирка, број 555-007-81214950-07 отво- 

рен код Нове банке, ЈМБГ 2701984100006. 

 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-215/09                            Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 25.9.2009. године                  мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Кајтез Дарка из Прњавора за додјелу 

новчаних средстава на име сношења трошкова 

одласка у Сарајево, а по позиву Суда БиХ, начелник 

општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Кајтез Дарку, сину Пане из Прњавора, 

РВИ 5. категорије, одобравају се из буџета 

општине новчана средства у укупном износу од 

300,00 КМ, а на име сношења трошкова одласка у 

Сарајево, а по позиву Суда БиХ на заказани главни 

претрес у својству свједока. 

Средства уплатити на текући рачун Кајтез 

Дарка, број 1532990069, отворен код Hypo Alpe- 

Adria банке, ЈМБГ 2809974113245, a са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – Кабинет начелника. 

 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-219/09                            Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 29.9.2009. године                  мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разма- 

трајући захтјев Удружења младих „Наша визија“ 

Прњавор за додјелу новчаних средстава за 

куповину намјештаја за Основну школу „Милош 
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Црњански“ у Црквеној, начелник општине, доноси 

сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Удружењу младих „Наша визија“ 

Прњавор, одобравају се из буџета општине новча- 

на средства у укупном износу од 3.500,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – Кабинет начелника, а на име 

куповине школског намјештаја за Основну школу 

„Милош Црњански“ у Црквеној. 

Средства уплатити у корист Удружења 

младих „Наша визија“ Прњавор, Вељка Миланко- 

вића бб, на жиро рачун, број 5674631900001317, 

ЈИБ: 4402881040005. 
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-431-33/09                            Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 30.9.2009. године                 мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор  („Службени  гласник општине Прњавор“,  

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Врховац Милене из Доњих Гаљиповаца 

за додјелу једнократне новчане помоћи, начелник 

општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 

Врховац Милени, кћи Петра из Доњих 

Гаљиповаца, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 400,00 КМ 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

једнократне новчане помоћи. 

Средства уплатити на текући рачун Врхо- 

вац Милене, број 1533034526, отворен код Hypo 

Alpe-Adria банке, ЈМБГ 1902954108257.  

 
II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

Број: 01/1-532-221/09                            Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 30.9.2009. године                  мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

начелник општине Прњавор,  доноси  
 

ПРАВИЛНИК 

 о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и система- 

тизацији радних мјеста Административне службе 

општине Прњавор – пречишћени текст ( „Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/09 и 9/09), у 

члану 4. у ставу (2) послије ријечи „трезор“ брише 

се тачка и додају ријечи:  „и Одсјек за буџет“. 
 

Члан 2. 

 У члану 8. послије става (5) додаје се нови 

став (6) који гласи: 

 „(6) Одсјеком за буџет руководи шеф 

Одсјека за буџет“. 
 

Члан 3. 

 У члану 12. у ставу 1. тачка 8. мијења се и 

гласи: 
 

 „8. положен стручни испит за припаднике 

физичког и техничког обезбјеђења и приватних 

детектива“. 
 

Члан 4. 

 У Одјељењу за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције, у члану 22. у ставу 1. 

послије тачке 2. додаје се тачка  2а, која гласи: 

„2а. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 

ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА  

СТАТУС: СЛУЖБЕНИК. 

УСЛОВИ: ВШС, инжењер грађевинарства, 

1 година радног искуства на пословима изградње и 

одржавања путева, положен стручни испит за рад у 

административној служби, познавање рада на 

рачунару, 

СЛОЖЕНОСТ: сложени стручни послови. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“. 
 

Члан 5. 

 (1) У Служби за јавне набавке и заједничке 

послове, у члану 26. у  тачки 8. у тексту „услови“, 

ријечи „овлашћење за обављање послова физичког 

обезбјеђења лица и имовине, одобрење за ношење 

оружја“, замјењују се ријечима: „положен стручни 

испит за припаднике физичког и техничког 

обезбјеђења и приватних детектива“.  

(2) У истом члану у тачки 8. послије ријечи 

„број извршилаца“, број „2“ замјењује се бројем 

„3“. 
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Члан 6. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-198/09                              НАЧЕЛНИК                                 

Датум: 28.9.2009.године                   мр Дарко Томаш, с.р. 
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Прилог бр. 1 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ   

ИЗМЈЕНЕ  И ДОПУНЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА 

 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

 

СТРУЧНА СПРЕМА 

 

 Р. 

бр. 

 

НАЗИВ 
РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 
 

СТАТУС 

 
ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

 
СЛОЖЕНОСТ 
ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 

изврш. 

 

2а. 

 

Виши стручни сарадник 

за изградњу 

инфраструктурних 

објеката 

 

VI 

ВШС 

  

Инжењер 

грађевинарст

ва  

 

Службеник 

 

1, 10 

сложени 

стручни 

послови 

 

1 година 

 

1   

 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 

СТРУЧНА СПРЕМА 

 

 Р. 

бр. 

 

НАЗИВ 
РАДНОГ МЈЕСТА  

СТЕПЕН 

 

ЗАНИМАЊЕ 

 
 

СТАТУС 

 
ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

 
СЛОЖЕНОСТ 
ПОСЛОВА 

 

Радно 

искуст.  

 

Број 
изврш. 

 

8. 

 

Радник обезбјеђења 

 

ССС или 

КВ 

 

 IV  или III  

степен 

 

Технички 

радник 

 

8 

Једноставнији 

стручно 

технички 

послови 

 

     - 

 

3   
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чији је оснивач општина Прњавор...............1 
 

279 Рјешење о разрјешењу члана Комисије за 

избор и именовања.........................................1 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон 051/660-340. Излази у складу са  

потребама. Одговорни уредник Новка Петровић. Штампа Стручна служба СО-е. 


