
 

 

  

 

 

   

 
Број 17       Год. 45.  

 

2. новембар 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 
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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 29.10.2009. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Нацрт Локалног еколошког акционог 

плана (ЛЕАП) општине Прњавор (2009-2014. 

године) суштински и формално-технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

 2. Скупштина општине Прњавор тражи од 

предлагача нацрта ЛЕАП-а да до израде приједлога 

овог документа изврши неопходне техничко-

лингвистичке корекције, те да размотри приједлоге 

и сугестије одборника које су изнесене на 

Скупштини као и које буду достављенe до израде 

приједлога овог документа. 

 

 3. Скупштина општине Прњавор задужује 

предлагача да до израде приједлога организује 

стручну јавну расправу, те о проведеној јавној 

расправи обавијести Скупштину приликом 

разматрања приједлога. 

 

 4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-218/09               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.10.2009. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

345 
 

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

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

41. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор, донио је дана 21.10.2009. 

године, с л е д е ћ у 
 

ОДЛУКУ 

о утврђивању радних мјеста у Административној 

служби општине Прњавор која ће бити предмет 

основног сигурносног провјеравања 
 

I 

 

             Овом одлуком утврђују се радна мјеста у 

Административној служби општине Прњавор која 

ће бити предмет основног сигурносног провје- 

равања. 
 

II 

 

             У Административној служби општине 

Прњавор предмет основног сигурносног провје- 

равња ће бити следећа радна мјеста, односно 

службеници који раде на достави, пријему и 

размјени података са Агенцијом за идентифик- 

ациона документа, евиденцију и размјену података 

БиХ, и то: 

1. Стручни сарадник за послове матичара и 

центра за бирачки списак, 

2. Стручни сарадник за послове матичара, 

3. Стручни сарадници за послове матичара, 

мјесних канцеларија и мјесних заједница, 

4. Стручни сарадници за пријем поднесака, 

овјеру преписа, рукописа и потписа, за послове 

матичара, мјесних канцеларија и мјесних заједница, 

5. Стручни сарадник за управљање и 

надзор над информационим системом-админи- 

стратор система, 

6. Стручни сарадник за администрирање 

web странице и надзор над информационим 

системом. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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III 

              Обавеза основне сигурносне провјере ће 

бити уврштена у Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне 

службе општине Прњавор, за свако радно мјесто 

појединачно.  

 
IV 

              Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-208/09                           Н А Ч Е Л Н И К                                                          

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

Прњавор,                                                                                                                                                  
_________________________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 41. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор, донио је дана 13.10.2009. 

године, с л е д е ћ и 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ  

ЕДУКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРАВА И ПРИМЈЕНЕ 

ПРОПИСА СЛУЖБЕНИКА КОЈИ РАДЕ НА 

ПОСЛОВИМА ГРАЂАНСКИХ СТАЊА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ  

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

I 

              Овај план и програм дефинише смјернице и 

правила едукације и усавршавања запослених на 

пословима грађанских стања и има обавезујућу 

снагу за матичаре и службеника који води управне 

поступке у области грађанских стања у Одјељењу 

за општу управу Административне службе општине 

Прњавор. 

 

II 

              Сви матичари и службеник који води 

управне поступке из области грађанских стања 

дужни су упознати се са Уставом, законом и другим 

прописима из области грађанских стања (Закон о 

држављанству БиХ, Закон о држављанству РС, 

Закон о матичним књигама и други акти везани за 

област грађанских стања), као и прописаним 

интерним процедурама и стандардима који су 

израђени у складу са прописима, те поступати у 

складу са њима и обавезати се на константно лично 

усавршавање.   

 

III 

              Како би се осигурало ефикасно и 

функционално обављање послова потребно је 

најмање три пута годишње организовати обуку 

свих службеника који раде на пословима 

грађанских стања и то: 

- једном годишње за сваког запосленог 

појединачно и 

- два пута годишње за све запослене 

(заједничка обука). 

              Обуку организује начелник Одјељења за 

општу управу Административне службе општине 

Прњавор.  

 

IV 

              Поред редовне годишње обуке из члана III 

Плана и програма, потребно је уколико дође до 

измјене или допуне законских прописа или 

доношења нових законских прописа из области 

грађанских стања, одмах по њиховом ступању на 

снагу организовати обуку свих матичара и 

службеника који води управне поступке из области 

грађанских стања. 

              Обуку организује начелник Одјељења за 

општу управу Административне службе општине 

Прњавор.  

 

V 

              Свим матичарима и службенику који води 

управне поступке из области грађанских стања је 

потребно пружити подршку за рјешавање тежих 

предмета у раду, а по потреби  може се затражити и 

помоћ од Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске. 

              Лице одговорно за пружање помоћи је 

начелник Одјељења за општу управу 

Административне службе општине Прњавор.   

 

VI 

              Обавеза је свих матичара и службеника 

који води управне поступке из области грађанских 

стања да се стручно усавршавају и да учествују у 

свим облицима стручног усавршавања које 

организује Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске и други органи или 

организације. 

 

VII 

              Обавеза је запослених да унапређују сами 

себе сталним учењем, образовањем, усавршавањем, 

професионалном спремношћу, тако да на најбољи 

начин презентују уставнову у којој раде и сами 

себе. 

 

VIII 

              Овај план и програм објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-202/09                           Н А Ч Е Л Н И К  

Датум: 13.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 

Прњавор,                                                  
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 41. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

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

општине Прњавор, донио је дана 13.10.2009. 

године, с л е д е ћ и 

 

ПЛАН НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ 

НАД СЛУЖБЕНИЦИМА КОЈИ РАДЕ НА 

ПОСЛОВИМА ГРАЂАНСКИХ СТАЊА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 

I 

              Овим планом дефинише се унутрашња 

контрола и надзор законитости рада матичара 

мјесне канцеларије Прњавор и теренских мјесних 

канцеларија, као и службеника који води управне 

поступке из области грађанских стања у Одјељењу 

за општу управу Административне службе општине 

Прњавор. 

 

II 

              Сви матичари и службеник који води 

управне поступке из области грађанских стања 

дужни су поступати у складу са Уставом, законом и 

другим прописима из области грађанских стања 

(Закон о држављанству БиХ, Закон о држављанству 

РС, Закон о матичним књигама и други акти везани 

за област грађанских стања), као и прописаним 

интерним процедурама и стандардима који су 

израђени у складу са прописима.   

 

III 

              Унутрашњу контролу и надзор законитости 

рада матичара мјесне канцеларије Прњавор 

Административне службе општине Прњавор 

вршиће Комисија коју ће Рјешењем именовати 

начелник општине Прњавор. 

Контрола и надзор вршиће се два пута 

годишње. 

 
IV 

              Унутрашњу контролу и надзор законитости 

рада матичара теренских мјесних канцеларија 

Административне службе општине Прњавор врши- 

ће Комисија коју ће Рјешењем именовати начелник 

општине Прњавор. 

              Контрола и надзор вршиће се два пута 

годишње. 

 
V 

              Задатак Комисије из члана III и IV Плана је 

да обавља континуирано унутрашњу контролу 

законитости рада службеника, те да након изврше- 

не контроле Извјештај о извршеној контроли са 

резултатима достави начелнику Одјељења за општу 

управу, који ће начелнику општине доставити 

препоруке из Извјештаја којим се препоручују 

побољшања. 

              За редовно спровођење унутрашње контро- 

ле одговорни су начелник Одјељења за општу 

управу и предсједник Комисије из члана III и IV 

Плана. 

              За имплементацију неопходних промјена 

одговоран је начелник Одјељења за општу управу 

Административне службе општине Прњавор. 

 
VI 

              Унутрашњу контролу и надзор законитости 

рада службеника који води управне поступке из 

области грађанских стања у Одјељењу за општу 

управу Административне службе општине Прњавор 

вршиће начелник наведеног Одјељења. 

              Начелник Одјељења за општу управу ће 

Извјештај о извршеној контроли са резултатима и 

са препорукама побољшања достављати начелнику 

општине Прњавор. 

              Контрола и надзор вршиће се два пута 

годишње. 

              За редовно спровођење унутрашње контро- 

ле одговоран је начелник Одјељења за општу упра- 

ву Административне службе општине Прњавор. 

 
VII 

              Инспекцијски надзор над радом свих 

мјесних канцеларија и службеника који води 

управне поступке из области грађанских стања у 

Одјељењу за општу управу Административне 

службе општине Прњавор вршиће надлежна Упра- 

вна инспекција Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске, а све с циљем да се 

обезбједи да вођење матичних књига буде у складу 

са одговарајућим прописима. 

              Матичне књиге и документацију дужни су 

обезбједити сви запослени на грађанским стањима 

и начелник Одјељења за општу управу Админи- 

стративне службе општине Прњавор.  

 
VIII 

              Овај план објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-203/09                           Н А Ч Е Л Н И К  

Датум:  13.10.2009. године              мр Дарко Томаш, с.р.                                               

Прњавор,                                                                                                            
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Одјељења за инспекцијске послове за реалока- 

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

општине Прњавор («Службени гласник општине 

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

измјени Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2009. годину («Службени гласник 

општине Прњавор», број 12/09), начелник општине 

доноси следећи 
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ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750220 

– Одјељење за инспекцијске послове у укупном 

износу од 1.200,00 КМ.  

 

II 
 

Износ од 1.200,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 613900 Програм здравствене заштите 

животиња у износу од 1.200,00 КМ (потроша- 

чка јединица број 00750220 Одјељење за 

инспекцијске послове), 

• на конто 613900 Трошкови комисије за 

утврђивање МТУ-а у износу од 1.200,00 КМ 

(потрошачка јединица број 00750220  Одјељење 

за инспекцијске послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на наведеној 

буџетској позицији, те правилног евидентирања 

конта трошкова.  

 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-401-198/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 15.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једини- 

це Службе за јавне набавке и заједничке послове за 

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

Статута општине Прњавор («Службени гласник 

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

Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 

2009. годину («Службени гласник општине Прња- 

вор», број 4/09), начелник општине доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва између организационих јединица Администра- 

тивне службе општине у износу од 27.500,00 КМ.  

 

II 

 

Износ од 27.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 614200 – Буџетска резерва у износу од 

27.500,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 613900 – Уговорене услуге Админи- 

стративне службе општине у износу од 

20.000,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове),  

• на конто 821300 – Набавка опреме у износу од 

7.500,00 КМ (потрошачка јединица број  

00750240 – Служба за јавне набавке и заједни- 

чке послове). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеним позицијама неопходних за провођење 

активности наведених у захтјеву за реалокацију. 

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

                           
Број: 01/1-401-225/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р.                                                                                                      
_________________________________________________________________________________________ 
 

350 

 
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 Тениског клуба „Бонито“ Прњавор за 

финансијску помоћ, начелник општине, доноси 

сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 
 

Тениском клубу „Бонито“ Прњавор, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 2.500,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име помоћи у 

сношењу трошкова гријања тениског терена. 

 Средства уплатити на жиро рачун ТК 

„Бонито“ Прњавор, број 5674631900001123, ЈИБ 

440276550000.  
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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: 01/1-434-156/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 27.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

351 

 
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 Косић Биљане, кћи Душана из Прња- 

вора за додјелу новчаних средстава за плаћање 

станарине, начелник општине, доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

 
Косић Биљани, кћи Душана из Прњаво- 

ра, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 2.300,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

плаћања станарине за десет мјесеци. 

 Средства уплатити у корист Косић Биља- 

не, на текући рачун број 562002-80800843-92 отво- 

рен код НЛБ Развојне банке, ЈМБГ 1904971168323.  

 

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: 01/1-434-152/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 27.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

352 
 

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 Основне школе „Милош Црњански“ 

Поточани за додјелу новчаних средстава за обиље- 

жавање стогодишњице школе, начелник општине, 

доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

 

Основној школи „Милош Црњански“ 

Поточани, одобравају се из буџета општине 

новчана средства у укупном износу од 2.000,00 КМ, 

са позиције 614200 – буџетска резерва, потро- 

шачка јединица 00750120 – кабинет начелника, а на 

име обиљежавања стогодишњице постојања и рада 

школе. 

 Средства уплатити на жиро рачун Синди- 

калне организације Основне школе „Милош 

Црњански“ Поточани, број 551-016-00005274-59, 

отворен код UNIKREDIT BANK NBB, са назнаком 

„за монографију школе“.  

 

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: 01/1-434-146/09                          Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 27.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

353 
 

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 ЈУ „Туристичка организација 

општине Прњавор“ Прњавор за финансијску помоћ, 

начелник општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Јавној установи „Туристичка организа- 

ција општине Прњавор“ Прњавор, одобравају се 

из буџета општине новчана средства у укупном 

износу од 4.000,00 КМ, са позиције 614200 – 

буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 – 

кабинет начелника, а на име измирења трошкова 

насталих у прошлој години. 

 Средства уплатити на жиро рачун ЈУ 

„Туристичка организација општине Прњавор“ 

Прњавор.  
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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: 01/1-434-148/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 28.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

354 

 
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 Лукенић Миленка, сина Пере 

из Црквене за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 

I 
 

Лукенић Миленку, сину Пере из Цркве- 

не, 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 

помоћи у сношењу трошкова школовања дјеце. 

 Средства уплатити на име Лукенић Миле- 

нко, на жиро рачун број 567-463-59000537-55, 

отворен код Volksbank, ЈМБГ 0310955103520.  

 
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: 01/1-532-209/09                           Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 30.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

355 
 

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 Миливојац Јелене, кћи Пере из 

Кулаша за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Миливојац Јелени, кћи Пере из Кулаша, 

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 помоћи за набавку 

школских књига и прибора за двоје дјеце, ученике 

основних школа. 

 Средства уплатити у корист Миливојац 

Јелене, на текући рачун број 552115-31580430-22 

отворен код Hypo Alpe-Adria Bank, а.д Бања Лука, 

ЈМБГ 0704977118244.  
 

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: 01/1-532-227/09                          Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 30.10.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

356 
 

Након сравњaвања са изворним текстом у 

Рјешењу о разрјешењу директора Јавне установе 

Народна библиотека Прњавор, број 01-111-41/09 од 

10.09.2009. године, („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 12/09) уочена је грешка, па на 

основу члана 199. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 2/06, 1/07 и 18/07) секретар Скупштине 

општине даје 

 

ИСПРАВКУ 

Рјешења о разрјешењу директора Јавне установе 

Народна библиотека Прњавор  

 

 У Рјешењу о разрјешењу директора Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор, број 01-

111-41/09 од 10.09.2009. године, („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број 12/09) у наслову 

Рјешења се након ријечи „разрјешењу“ додају рије- 

чи „вршиоца дужности“, те се у тачки I након рије- 

чи „дужности“ додају ријечи „вршиоца дужности“. 

 У осталом дијелу Рјешење остаје непроми- 

јењено. 

 
Број: 01-111-41-1/09                    СЕКРЕТАР 

Датум: 30.10.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                 Новка Петровић, дипл.правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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