
 

 

  

 

 

   

 
Број 16       Год. 45.  

 

26. oктобар 2009. год. 

Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                                
                                                                                                            

      303 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник 

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

члана  30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 21.10.2009. године, донијела је      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка израде Стратегије развоја 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком покреће се поступак израде 

Стратегије развоја општине Прњавор (у даљем 

тексту: Стратегија развоја). 

 

Члан 2. 

 Циљ покретања поступка израде Страте- 

гије развоја је интеграција постојећих докумената 

планског развоја у једну свеобухватну стратегију 

развоја. 

   

Члан 3. 

 Приликом израде Стратегије развоја потре- 

бно је осигурати слиједеће: 

- усклађеност са стандардном методологи- 

јом за планирање локалног развоја, 

- да представља основу за дугорочни 

социјално-економски развој општине, 

- да процес израде буде заснован на 

принципу учешћа грађана,  

- да се у процесу израде осигура укључива- 

ње најширег круга друштвено-економских партне- 

ра, 

- да начелник општине формира Општи- 

нски развојни тим, као оперативно и координаци- 

оно тијело за израду Стратегије развоја. 

  

 

Члан 4. 

 За члана Општинског развојног тима 

именује се секретар Скупштине општине,  који је 

задужен да учествује у раду истог, те да информи-

ше Скупштину општине о свим релевантним 

активностима и постигнутим резултатима.  

  

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-209/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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   На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

50/06), дописа Министарства пољопривреде, шума- 

рства 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, 6/08), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

21.10.2009. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени Програма о начину коришћења новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада 

 

Члан 1. 

 У Програму о начину коришћења новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 10/09) тачкa 3. став 2. 

мијења се и гласи: 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 16      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 26.10.2009. год. 

 
 „Сходно горе наведеном приходи прику- 

пљени на основу посебних водних накнада 

намјенски ће се користити за: 

 1) Изградња истражне бушотине за 

рјешавање питања водоснабдијевања у МЗ Штрпци 

.................................................................10.881,00 КМ, 

 2) Изградња истражне бушотине за 

рјешавање питања водоснабдијевања у МЗ 

Поповићи ...............................................13.221,00 КМ, 

 3) Израда елабората о усклађењу 

катастарских података са земљишно-књижним 

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

 4) Изградња преливне бране на ријеци 

Укрини у Горњим Палачковцима (локација Видић 

Млин) .....................................................12.950,00 КМ, 

 5) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Милош Црњански“ Поточани .............8.760,40 КМ, 

 6) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Милош Црњански“ Поточани, подручна школа 

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

 7) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Милош Црњански“ Поточани, подручна школа 

Просјек ..................................................11.407,11 КМ, 

 8) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ „Ме- 

ша Селимовић“ Насеобина Лишња.......9.485,47 КМ, 

 9) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Меша Селимовић“ Насеобина Лишња, подручна 

школа Лишња .......................................20.058,38 КМ, 

 10) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Милош Црњански“ Поточани, подручна школа 

Хрваћани .................................................7.833,19 КМ, 

 11) Изградња и уређење изворишта 

„Ђурашиновац“ Орашје .......................13.000,00 КМ, 

 12) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ у 

Доњим Вијачанима...............................15.561,00 КМ, 

 13) Реконструкција и санација школског 

водовода у ОШ „Иво Андрић“ Кулаши-Поповићи-

Присоје – израда пројекта......................8.000,00 КМ, 

 14) Изградња и уређење изворишта у 

Великој Илови ........................................6.000,00 КМ, 

 15) Изградња фонтане и чесме код спомен 

обиљежја у Кулашима–израда пројекта.2.000,00 КМ, 

 16) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Свети Сава“ Горњи Смртићи - израда 

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

 17) Набавка потребних репроматеријала за 

производњу воде и набавка резервних дијелова за 

отклањање кварова на цјевоводима у КП „Водовод“ 

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

 18) Рјешавање водоснабдијевања у ОШ 

„Вук Караџић“, подручно одјељење Горња Мравица 

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

 19) Израда предмјера радова за ставке из 

овог Програма .........................................6.786,00 КМ. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО .....190.943,55 КМ.“ 
 

Члан 2. 

Скупштина општине овлашћује Начелника 

Општине да нереализована средства предвиђена 

одређеном ставком Програма може пренијети на 

друге ставке Програма. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  
Број: 01-022-211/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор, на 12. сједници одржаној дана 

21.10.2009. године, донијела је      

 

ОДЛУКУ 

о приступању и учешћу у Мрежи комисија за 

привреду и финансије 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује учешће и улога 

општине Прњавор у Мрежи комисија, успоста- 

вљеној у сарадњи са општинама Босански Брод, 

Дервента, Добој, Добој Исток, Добој Југ, Модрича, 

Петрово, Србац и Теслић. 

 

Члан 2. 

 Скупштина општине Прњавор задужује 

Комисију за привреду и финансије да у име 

општине Прњавор активно учествују у раду Мреже 

комисија за привреду и финансије. 

 

Члан 3. 

 Присуство и учешће на састанцима Мреже 

комисија за привреду и финансије третираће се као 

сједница Комисије за привреду и финансије, према 

важећим општинским прописима. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  
Број: 01-022-210/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       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 4. Закона о статусу функционера јединице 



Страна 3 – Број 16      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 26.10.2009. год. 
 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05), члана 211. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор на 12. сједници 

одржаној 21.10.2009. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

O ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

1. Божидар Ивановић из Шерег Илове 

изабран је за потпредсједника Скупштине општине 

Прњавор, на вријеме трајања мандата Скупштине. 

 

2. Потпредсједник Скупштине општине је у 

складу са Законом функционер општине, а своју 

дужност обавља са статусом запосленог лица на 

основу рјешења о радном односу, које ће донијети 

предједник Скупштине.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-76/09                            ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                               
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности секретара  

Скупштине општине 

 

1. Новка Петровић из Прњавора, разрјеша- 

ва се дужности в.д. секретара Скупштине општине 

Прњавор  због истека рока на који је именована. 

 

2. Права из радног односа, након 

разрјешења, именована остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-59/09                               ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                               
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за општу управу 

 

1. Милоранка Лазаревић из Градишке, 

разрјешава се дужности в.д. начелника Одјељења за 

општу управу због истека рока на који је 

именована. 

 

2. Права из радног односа, након 

разрјешења, именована остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-60/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални економски развој  

и друштвене дјелатности 

 

1. Жана Пекић из Прњавора,  разрјешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности због 

истека рока на који је именована. 

 

2. Права из радног односа, након разрје- 

шења, именована остварује у складу са законом, а 

на основу рјешења начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-67/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина



Страна 4 – Број 16      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 26.10.2009. год. 
 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 

1. Миле Косић из Прњавора,  разрјешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за пољопривре- 

ду, водопривреду и шумарство,  усљед смрти. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-65/09                               ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за финансије 
 

1. Гордана Пејаковић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности в.д.начелника Одјељења за 

финансије због истека рока на који је именована. 
 

2. Права из радног односа, након разрјеше- 

ња, именована остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-61/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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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), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

1. Борка Модић из Прњавора, разрјешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за просторно 

уређење због истека рока на који је именована. 

2. Права из радног односа, након разрјеше- 

ња, именована остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-63/09                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

313 
 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 
 

1. Љубомир Топић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности в.д. начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције због 

истека рока на који је именован. 
 

2. Права из радног односа, након 

разрјешења, именовани остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења начелника општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-62/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

314 
 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за борачко-инвалидску  

и цивилну заштиту 
 

1. Славко Смиљанић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности в.д. начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту због истека 

рока на који је именован. 
 

2. Права из радног односа, након 

разрјешења, именовани остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења начелника општине.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-64/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

315 
 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор на сједници одржаној 21.10.2009. 

године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Милкица Митрић из Прњавора, разрје- 

шава се дужности в.д. начелника Одјељења за 

инспекцијске послове због истека рока на који је 

именована. 

 

2. Права из радног односа, након разрјеше- 

ња, именована остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-66/09                            ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

316 
 

На основу члана 34. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

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

став 1. алинеја 19. Статута општине Прњавор 

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

и 6/08), Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању секретара Скупштине  

општине Прњавор 

 

Новка Бијелонић Петровић, дипломирани 

правник из Прњавора, именује се за секретара 

Скупштине општине Прњавор до истека мандата 

Скупштине општине. 
 

 Права из радног односа, након именовања, 

остварују се у складу са законом, а на основу 

рјешења начелника општине. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-111-68/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

317 

 
На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Свјетлана Кузмановић, дипломирани 

правник, именује се за начелника Одјељења за 

општу управу до истека мандата Скупштине 

општине. 

 

2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-69/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                 
_________________________________________________________________________________________ 
 

318 

 
На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

 
1. Жана Пекић, дипломирани економиста, 

именује се за начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности до 

истека мандата Скупштине општине. 

 

2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 

 

 



 

Страна 6 – Број 16      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 26.10.2009. год. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-75/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

319 

 
На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 

 

1. Мухамед Клокић, дипломирани инжењер 

пољопривреде, именује се за начелника Одјељења 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство до 

истека мандата Скупштине општине. 

 

2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-73/09                            ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

320 

 
На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за финансије 

 
1. Владо Вујановић, дипломирани еконо- 

миста, именује се за начелника Одјељења за 

финансије до истека мандата Скупштине општине. 

 
2. Права из радног односа, након именова- 

ња, остварују се у складу са законом, а на основу 

рјешења начелника општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-70/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

321 

 
На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције 

 

1. Љубомир Топић, дипломирани геодетски 

инжењер, именује се за начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције до 

истека мандата Скупштине општине. 

 

 2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 

 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-71/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

322 
 

На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења  

за инспекцијске послове 
 

1. Радица Сандић, дипломирани инжењер 

пољопривреде, именује се за начелника Одјељења 

за инспекцијске послове до истека мандата 

Скупштине општине. 
 

 2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 
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 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-74/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

323 
 

На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 

ке Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44. 

став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

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

Скупштина општине Прњавор на сједници  

одржаној 21.10.2009. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању начелника Одјељења за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 
 

1. Срђан Томић, професор народне 

одбране, именује се за начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту до истека 

мандата Скупштине општине. 

 

 2. Права из радног односа, након 

именовања, остварују се у складу са законом, а на 

основу рјешења начелника општине. 

 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-72/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
 

324 
 

На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009. године 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. Милован Василић, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор до окончања поступка 

јавне конкуренције. 

 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-77/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
 

325 
 

На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009.  године 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности  директора 

 Јавне установе Центар за културу Прњавор 
 

1. Петар Брковић, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе Центар за 

културу Прњавор до окончања поступка јавне 

конкуренције. 
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-78/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009. године 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

1. У Управни одбор Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, именују се: 

1) Зоран Грумић, 

2) Миљана Алексић  и 

3) Синиша Чулић,  

до окончања поступка јавне конкуренције. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-79/09                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 
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систему јавних служби („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009. године 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу Прњавор 

 

1. У Управни одбор Јавне установе Центар 

за културу Прњавор, именују се: 

1) Живко Винчић, 

2) Игор Војводић и 

3) Боса Митрић,  

до окончања поступка јавне конкуренције. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-80/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009. године 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова у Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор 

  

   1. У Управни одбор Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор, именују се: 

1) Нада Радовановић, 

2) Небојша Суботић, 

3) Драгана Главан,  

до окончања поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово  рјешење  ступа  на  снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-81/09                             ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

Прњавор, на сједници одржаној 21.10.2009. године 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација општине 

Прњавор“ Прњавор 

 

1. У Управни одбор Јавне установе 

„Туристичка организација општине Прњавор“ 

Прњавор, именују се: 

1) Љубиша Лепир, 

2) Живко Станић и 

3) Драган Врховац,  

до окончања поступка јавне конкуренције.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-82/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор  („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржанoj дана 21.10.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

 Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о годишњим активностима невлади- 

них организација са подручја општине Прњавор 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-213/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                             
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор  („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржанoj дана 21.10.2009. године, донијела је 
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ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о стању путне инфраструктуре на 

подручју општине Прњавор. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-214/09                          ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

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

Скупштине општине Прњавор  („Службени гласник 

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

Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржанoj дана 21.10.2009. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о организовању  и кориштењу 

паркиралишта у Прњавору за 2008. годину. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-215/09                            ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, с.р.                                                
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 14. Закона о 

експропријацији („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 21.10.2009. 

године, доноси следећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина општине Прњавор је 

мишљења да је изградња колектора мјешовите 

канализације сливног подручја Коњуховци-Слатина 

са утицајем слива у поток Слатина, од општег 

интереса  за општину Прњавор. 

 

2. Обзиром да за наведени пројекат, који је 

од општег интереса за грађане општине Прњавор, 

постоји просторно-плански документ у Урбанисти- 

чком плану општине Прњавор, на земљишту 

поближе означеном у Плану експропријације, може 

се приступити непотпуној експропријацији 

некретнина. 

 
3. План експропријације се упућује на увид 

свим заинтересованим грађанима општине Прња- 

вор, који ће трајати 15 дана од дана доношења, у 

организацији Одјељења за просторно уређење. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-212/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по понуди Врховац Жељке сина Здравка из 

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

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

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

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

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

21.10.2009. 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 Врховац 

Жељке сина Здравка из Мрачаја, за куповину 

некретнина означених као: 

 

- к.ч. бр. бр. 742/24 „Харем“ двориште у 

површини од 11 м2,  

                                                            хотел кафана у 

површини од 32 м2, уписано у ПЛ. бр. 2983 к.о. 

Прњавор, по цијени од 30.000,00 ЕУР. 

 
Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

који намјерава да прода пословну зграду или 

пословну просторију дужан да ту зграду или 

пословну просторију претходно понуди на продају 

сувласнику, закупцу који ту зграду или просторију 

непрекидно користи најмање пет година, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или 

пословна просторија налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Врховац Жељко син Здравка из Мрачаја је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као  к.ч. бр. 742/24, уписане  у ПЛ. бр. 

2983 к.о. Прњавор, по цијени од 30.000,00 ЕУР. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-200/09                          ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по понуди Богдановић Љиљане кћери Миленка из 

Долина, 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 

21.10.2009. 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 Богдановић 

Љиљане кћери Миленка из Долина, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1060/1 „Гложић“ двориште у пов. 

од 327  м2,  

                                                        кућа и зграда у пов. 

од 96 м2, уписано у ПЛ. бр. 2151 к.о. Прњавор, по 

цијени од 145.000,00 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 

 

Богдановић Љиљана кћи Миленка из 

Долина је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1060/1, уписане  у ПЛ. бр. 2151 к.о. Прњавор, по 

цијени од 145.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-204/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по понуди Декет Горана сина Стеве из Бањалуке, а 

на основу члана 8. став 3. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник
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Републике Српске“, бр. 112/06) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

21.10.2009. 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 Декет Горана 

сина Стеве из Бањалуке, за куповину некретнина 

означених  као: 

 

- к.ч. бр. 332/4 „Бара“ ливада у површини 

од 736 м2, уписане у ПЛ. бр. 778 к.о. Околица 

(стари бр. 1659/30, уписане у зк.ул. бр. 2355 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 
 

Декет Горан син Стеве из Бањалуке је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 332/4,  уписане у ПЛ. бр. 778 

к.о. Околица (стари бр. 1659/30, уписане у зк.ул. бр. 

2355 к.о. Прњавор),  по цијени од 20,00 КМ по 1 м2. 

Из идентификације парцеле бр. 04-363-

сл/09 од 08.10.2009. године, издате од Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор је утврђено 

да се наведено земљиште не налази у појасу 

експропријације, нити у заштитном појасу трасе 

аутопута Бањалука-Добој. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна по- 

себна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-205/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по понуди Декет Зорана сина Стеве из Околице, 

заступаног по пуномоћнику Декет Горану сину 

Стеве из Бањалуке, 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 21.10.2009. године, 

доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Декет Зорана 

сина Стеве из Околице, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 332/5 „Бара“ ливада у површини 

од 715 м2,  уписане у ПЛ. бр. 779 к.о. Околица 

(стари бр. 1659/31, уписане у зк.ул. бр. 3412 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 

 

Декет Зоран син Стеве из Околице, 

заступан по пуномоћнику Декет Горану сину Стеве 

из Бањалуке је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 
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куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

332/5, уписане у ПЛ. бр. 779 к.о. Околица (стари бр. 

1659/31, уписано у зк.ул. бр. 3412 к.о. Прњавор),  по 

цијени од 20,00 КМ по 1 м2.  

Из идентификације парцеле бр. 04-363-

сл/09 од 08.10.2009. године, издате од Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор је утврђено 

да се наведено земљиште не налази у појасу 

експропријације, нити у заштитном појасу трасе 

аутопута Бањалука-Добој. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-206/09                         ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по понуди Дујсић Атифа сина Ибрахима из 

Прњавора заступаног по пуномоћнику Дујсић 

Дервиши кћери Аге 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 21.10.2009. 

године,  доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Дујсић Атифа 

сина Ибрахима из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 599/4 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 258 м2, уписане у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор 

(стари бр. 571/3, уписана у зк.ул. бр. 787, исте к.о.),  

а по цијени од 120,00 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 

 

Дујсић Атиф син Ибрахима из Прњавора 

заступан по пуномоћнику Дујсић Дервиши кћери 

Аге из Прњавора је поднио понуду којом је 

понудио општини Прњавор као носиоцу права 

прече куповине своје некретнине означене као к.ч. 

бр. 599/4, уписане у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор 

(стари бр. 571/3, уписана у зк.ул. бр. 787, исте к.о.),  

а по цијени од  120,00 КМ по 1 м2. 

Поступајући по тој понуди Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове - 

Подручна  јединица Прњавор је прибавила изјашње- 

ње Начелника општине Прњавор, бр. 01/1-477-4/09 

од 22.07.2009. године и 12.10.2009. године, у којем 

се наводи да понуђено земљиште не могу откупити 

због тога што је понуђена цијена врло висока и није 

у складу са тржишном цијеном 1 м2 земљишта за 

трећу зону градског грађевинског земљишта, као и 

због тога што буџетом општине Прњавор за 2009. 

годину и Програмом изградње и модернизације 

саобраћајне инфраструктуре за 2009. годину нису 

планирана средства за откуп наведеног земљишта, а 

ни средства за изградњу улице - приступног пута 

према Регулационом плану „Пословна зона Јелши- 

нград - допупа II Прњавор“; те предлажу да се 

Скупштини општине Прњавор предложи одлука о 

неприхватању понуде. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-207/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по захтјеву Начелника општине Прњавор, у 

предмету утврђивања губитка права кориштења на 

земљишту, а на основу члана 190. 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 21.10.2009. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Утврђује се губитак права кориштења на  
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земљишту означеном као: 
 

- к.ч. бр. 848/72 „Вучијак“ њива у 

површини од 1.166 m², уписано у ПЛ. бр. 30 к.о. 

Вучијак, које је рјешењем Скупштине општине 

Прњавор бр. 36-475-57/2000 од 31.03.2000. године 

додијељено без накнаде Баждар Ненаду сину Остоје 

из Ратковца. 

 

2. Након правоснажности овог рјешења на 

земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења ће 

се извршити укњижба права посједа у корист 

општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Начелник општине Прњавор је поднио 

захтјев којим је тражио утврђивање губитка права 

кориштења на земљишту означеном као к.ч. бр. 

848/72  „Вучијак“ њива у површини од 1.166 m², 

уписано у ПЛ. бр. 30 к.о. Вучијак које је рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-57/2000 

од 31.03.2000. године додијељено без накнаде 

Баждар Ненаду сину Остоје из Ратковца. Уз захтјев 

је приложио фотокопију наведеног рјешења и 

изјаве лица којем је додијељено земљиште. 

 

У току поступка је утврђено да је рјешењем 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-57/2000 

од 31.03.2000. године Баждар Ненаду сину Остоје 

из Ратковца је додијељено без накнаде неизграђено 

грађевинско земљиште у државној својини 

озанчено као к.ч. бр. 848/72  „Вучијак“ њива у 

површини од 1.166 m², уписано у ПЛ. бр.  30 к.о. 

Вучијак. 

 

Тачком 3. диспозитива тог рјешења је 

одређено да Баждар Ненад губи утврђено право ако 

у року од 1 године од дана правоснажности 

рјешења не поднесе захтјев да му се изда одобрење 

за грађење, односно, ако у року од 3 године од 

издавања одобрења за грађење не изведе претежан 

дио радова на грађевини. 

 

Накнадно, је Баждар Ненад дао изјаву која 

је овјерена код Одјељења за општу управу, 

општине Прњавор под бр. 02-056-7128/09 дана 

01.04.2009. године, у којој је под пуном 

материјалоном и кривичном одговорношћу навео 

да то земљиште враћа општини Прњавор. 

 

 С обзиром, на тако утврђено чињенично 

стање, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења, 

а полазећи од одредби члана 190. Закона о општем 

управном поступку. 

 

  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: 01-475-20/09                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по захтјеву Хамзић рођ. Хаџишабић Сенаде кћери 

Ахмета 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 21.10.2009. 

године,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Исправља се грешка у тачки 1. алинеја 2. 

диспозитива рјешења Скупштине општине 

Прњавор  бр. 07-475-43/81 од 14.12.1981. године, 

тако да се умјесто парцеле старог премјера бр. 

„22/5“ уписује парцела бр. „22/6“; умјесто 

површине од „84 m²“ уписује се површина од „82 

m²“; а умјесто зк.ул. бр. „2072“ уписује се зк.ул. бр. 

„1469“. 

Поред тога, исправља се грешка и у тачки 

1. алинеја 1. диспозитива наведеног рјешења на тај 

начин што се умјесто зк.ул. бр. „2072“ уписује се 

зк.ул. бр. „1469“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Хамзић рођ. Хаџишабић Сенада кћи 

Ахмета из Прњавора је поднијела захтјев којим је 

тражила да се изврши исправка грешке у рјешењу 

Скупштине општине Прњавор бр. 07-475-43/81 од 

14.12.1981. године на тај начин што ће се исправити 

број и површина парцеле старог премјера бр. 22/5. 

Уз захтјев је приложила: фотокопију наведеног 

рјешења и списак земљишта са копијом 

катастарског плана. 

У поднеску од 08.10.2009. године је навела 

да се ради о имовини њеног покојног оца 

Хаџишабић Ахмета који је умро и иза којег се не 

може повести оставински поступак док се не 

изврши исправка рјешења, као и о имовини њеног 

тетка Капић Махмута, који је, такође, умро. Поред 

тога, је навела да су законски насљедници 

Хаџишабић Ахмета осим ње: Хаџишабић рођ. 

Ширбић Шемса и Хаџишабић Сенад син Ахмета, 

обоје из Прњавора, ул. Вида Њежића; а законски 

насљедници Капић Махмута су: Капић рођ. 

Ширбић Бесима, Капић Емир син Махмута и Капић 

Мерима кћи Махмута, сви из Прњавора, ул. Вида 

Њежића; те да земљиште Иришкић Аземине 
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(грађевинска парцела која граничи са њиховом) 

сада припада њеном унуку Иришкић Локману из 

Прњавора. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 07-

475-43/81 од 14.12.1981. године преузето 

неизграђено грађевинско земљиште друштвене 

својине означено као к.ч. бр. 22/4 и 22/5, уписано у 

зк.ул. бр. 2072 к.о. Прњавор (нови бр. 543/3 и 544/2, 

уписано у ПЛ. бр. 425, исте к.о.) у фактичком 

посједу Иришкић Аземине кћери Мхамута из 

Прњавора, а по захтјеву Хаџишабић Ахмета сина 

Хивзе и Капић Махмута сина Ибрахима, обојица из 

Прњавора. 

Из приложеног списка земљишта и изјаве 

вјештака геометра Јанковић Жељке је утврђено да 

се ради о парцели старог премјера бр. 22/6, а не 

22/5, као и да та парцела има површину од 82 м2, а 

не 84 м2, а уписана је у зк.ул. бр. 1469, а не 2072, 

како је наведено у рјешењу, те да је до грешке 

дошло због несређеног земљишно-књижног стања и 

неблаговременог провођења пријавних листова у 

земљишним књигама. 

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: 01-475-43/81                           ПРЕДСЈЕДНИК        

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

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

по захтјеву Ћуран Сакиба сина Мехе 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 21.10.2009. године,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Исправља се грешка у тачки 1. диспози- 

тива рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 02-

475-58/87 од 05.06.1988. године, тако да се умјесто 

парцеле старог премјера бр. „384/44“ уписује 

„384/46“, а умјесто зк.улошка бр. „3100“ к.о. 

Прњавор, уписује зк.уложак бр. „1563“, исте к.о. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 

мијењено. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ћуран Сакиб син Мехе из Прњавора је 

поднио захтјев којим је тражио да се изврши 

исправка грешке у рјешењу Скупштине општине 

Прњавор бр. 02-475-58/87 од 05.06.1988. године на 

тај начин што ће се исправити број парцеле старог 

премјера означеног као к.ч бр. 384/44 „Ограда“ 

њива у површини од 74 м2, уписана у зк.ул. бр. 

3100 к.о. Прњавор друштвена својина. Уз захтјев је 

приложио фотокопију наведеног рјешења, списак 

земљишта са усклађеним земљишно-књижним и 

катастарским подацима и копијом катастарског 

плана, фотокопије зк.извода бр. 1563 и ПЛ. бр. 159, 

све к.о. Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 02-

475-58/87 од 05.06.1988. године Ћуран Сакибу сину 

Мехе из Прњавора додијељено земљиште за 

редовну употребу његове стамбено-пословне зграде 

у улици Расима Софтића (сада Ђуре Јакшића). 

 

Из приложеног списка земљишта и изјаве 

вјештака геодетске струке Дебељак Велибора дате 

на записник код Подручне јединице Прњавор, је 

утврђено да приликом писања рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 02-475-58/87 од 05.06.1988. 

године, није правилно наведен број парцеле старог 

премјера, па је умјесто парцеле бр. „384/46“ 

уписана парцела бр. „384/44“, а умјесто зк.улошка 

бр. „1563“ к.о. Прњавор, уписан зк.уложак бр. 

„3100“, исте к.о. 

 

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. 

 

 У истом члану поменутог закона је 

наведено: 

„Орган који је донио рјешење, односно 

службено лице које је потписало рјешење може у 

свако вријеме да исправи грешку у именима или 

бројевима, писању или рачунању, као и друге 

очигледне нетачности у рјешењу или његовим 

овјереним преписима, о исправци се доноси 

закључак, а исправка производи правно дејство од 

дана од кога производи правно дејство рјешење које 

се исправља“. 

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: 01-475-58/87                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 21.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                      инж. Жељко Симић, 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 8/05 и 6/08), Начелник општине  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о начину расподјеле буџетских 

средстава непрофитним организацијама  

у 2009. години 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о начину расподјеле буџетских 

средстава непрофитним организацијама у 2009. 

години („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 7/09 ), члан 2. мијења се и гласи: 

 „Средства из претходног члана у износу од 

200.000,00КМ распоређују се за финансирање 

сљедећих непрофитних организација и удружења: 

1. Борачкој организацији општине Прња- 

вор додјељује се износ  од 120.000,00 КМ, 

2. Удружењу ратних војних инвалида општи- 

не Прњавор додјељује се износ од 40.000,00 КМ, 

3. Општинској организацији породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Прњавор додјељује се износ од 32.000,00 КМ и 

4. Савезу удружења бораца НОР-а Репу- 

блике Српске, Општинском одбору СУБНОР-а 1941 

-1945 Прњавор додјељује се износ од 8.000,00 КМ. 
    

Члан 2. 

 Члан 3. брише се. 
  

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

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

Датум: 16.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.    
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 
 

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 

разматрајући захтјев Аксендић Винка, сина 

Вукосава из Доњих Штрбаца за додјелу једнократне 

новчане помоћи, начелник општине, доноси 

сљедећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

 

Аксендић Винку, сину Вукосава из 

Доњих Штрбаца, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 595,67 КМ, 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – Кабинет начелника, а на име 

плаћања дуга за електричну енергију. 

 

 Средства уплатити у корист Аксендић 

Винка, број трансакционог рачуна: 552115-

31705932-70, отворен код Hypo Alpe-Adria банке 

а.д. Бања Лука, ЈМБГ 0308961103546.  

 
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: 01/1-532-226/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 19.10.2009. године                мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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