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 На основу члана 48. став 2. и члана 50. За- 
кона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
и чланова 161. став 1. и 190. став 1. Пословника о ра- 
ду Скупштине општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 33. сједници одр- 
жаној дана 28. oктобра 2020. године, д о н и ј е л а   је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог плана 
„Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III) 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор усваја 
измјену дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 
и југ 1“ (измјена III), (у даљем тексту  План). 
 (2) Приједлог плана, израђен од стране 
„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, (у даљем тексту: 
носилац израде), од август 2020. године, по Уговору 
број: 01/1-363-104/18 од 04.02.2019. године ЛОТ 1, 
који је прилог и саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 2. 
  (1) План садржи текстуални и графички дио: 

  САДРЖАЈ: 
  I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
  А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
 Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 Д) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
  III  ГРАФИЧКИ ДИО 
 

  КАРТЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 01.0 Геодетска подлога - постојеће стање са 
границама обухвата плана Р 1:1000 
 01.1 Постојећа намјена површина по зонама 
Р 1:1000  
 01.2 Мрежа постојећих инфраструктурних 
система Р 1:1000 
 01.3 Постојећа власничка структура Р 1:1000 
 01.4 Валоризација постојећег грађевинског 
фонда Р 1:1000 
 01.5 Карта рушења Р 1:1000 
 02.1 Извод из Просторног плана Општине 
Прњавор Р 1:20000 
 02.2 Извод Урбанистичког плана Прњавора, 
из 2018. године Р 1:10000 
 02.3 Извод из измјене РП «Исток 2, исток 3 
и југ 1» из 2007. г. Р 1:1000 
 02.4 Извод из друге измјене РП «Исток 2, 
исток 3 и југ 1» из 2017. г. Р 1:1000 
 03. Инжењерскогеолошка карта Р 1:1000 
 

КАРТЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА Р 1:1000 
 04. План организације простора – намјена 
површина и објеката Р 1:1000 
 05. План саобраћаја и нивелације Р 1:1000 

   06. План инфраструктуре - хидротехника  Р 
1:1000 
 07. План инфраструктуре – електроенерге- 
тика и телекомуникације Р 1:1000 
 08. План грађевинских и регулационих лини- 
ја Р 1:1000 
 09. План парцелацијЕ Р 1:1000 
 

 Члан 3. 
 План се као јавни документ излаже у гра- 
фичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид, 
након усвајања, код општинског органа управе 
надлежног за послове просторног уређења. 
 

Члан 4. 
О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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члана 3. ове одлуке. 
 

 Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Прњавор''. 
 
Број: 01-022-139/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16), члана 37. став (2), тачка 
2) Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ бр. 15/17 и 12/18), члана 161. 
став (1) и члана 201. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), а у вези 
са чланом 14. став (1) Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 
37/07, 66/08, 110/08, 2/15 и 79/15), Скупштина општи- 
не Прњавор, на 33. сједници одржаној дана 28. окто- 
бра 2020. године, донијела је    
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за утврђивање општег 

интереса за експропријацију земљишта у сврху 
изградње мјесног гробља у Горњим Вијачанима 

 
Члан 1. 

          Скупштина општине Прњавор даје сагласност 
да се поднесе приједлог за утврђивање општег 
интереса за експропријацију земљишта у Горњим 
Вијачанима у сврху изградње мјесног гробља. 
 

Члан 2. 
           (1) За изградњу гробља у Горњим Вијачанима 
потребно је извршити експропријацију земљишта 
означеног као: 
                -  дио к.ч. број: 735 „Дубоки поток“, шума 
4. класе, површине 30793 м2, уписана у ПЛ бр. 41. 
к.о. Горњи Вијачани, као посјед ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“, а.д. Соколац ШГ „Градишка“, а 
што по старом броју одговара к.ч. 1486/9, шума 4. 
класе, к.о. Горњи Вијачани, власништво Републике 
Српске.    
             (2) Од парцеле описане у ставу 1. овог члана, 
експроприше се дио парцеле не већи од 2000 м2.  
 

Члан 3. 
 Корисник експропријације је општина Прња- 
вор. 
 

Члан 4. 
 За реализацију ове одлуке задужује се наче- 
лник општине Прњавор. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-140/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 30. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и 
члана 201. став (1) Пословника  о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17, и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о  куповини земљишта од Јаворски (Михајла) 

Стјепана и Јаворски (Алојза) Бранислава,  
из Прњавора 

 

Члан 1. 
 (1) Овом одлуком, Скупштина општине Пр- 
њавор купује земљиште означено као к.ч. 811/6, по 
култури некатегорисани пут, површине 547 ква- 
драта, уписано у ПЛ број 351/3, посјед Јаворски 
Стјепана и Јаворски Бранислава, што по старом 
премјеру одговара к.ч. 201/2, површине 547 ква- 
драта, уписана у з.к. уложак бр. 375, власништво 
Јаворски Стјепана и Јаворски Бранислава, са 1/2 
дијела. 
 (2) Земљиште из члана 1. ове одлуке по 
урбанистичком плану, а такође и у нарави, пре- 
дставља улицу у насељу, под називом улица Васи- 
лија Острошког.  
 

Члан 2. 
          Општина Прњавор је дужна исплатити накна- 
ду за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 
износу од 10.551,63 КМ, чија је вриједност утврђена 
на основу Одлуке о висини вриједности непо- 
кретности по зонама на територији општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 7/20), усвојене  од стране Скупштине општине 
Прњавор. 
 

Члан 3. 
            Овлашћује се начелник општине Прњавор, да 
у име општине Прњавор закључи уговор из члана 1. 
ове одлуке са Јаворски (Михајла) Стјепаном, и 
Јаворски (Алојза) Браниславом, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске.    
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-  

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 

Број: 01-022-141/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 161. став (1) и 
члана 201. став (1) Пословника  о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“ бр. 21/17, 23/17, и 32/17), Скупштина општи- 
не Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о  куповини земљишта од Хусовић Зијада, сина 

Мухарема, заступаног по Хусовић Мехмеду, сину 
Мухарема из Прњавора 

 
Члан 1. 

 (1) Овом одлуком, Скупштина општине Пр- 
њавор купује земљиште означено као к.ч. 1637/1,  по 
култури њива 5 класе, површине 552 квадрата, упи- 
сано у ПЛ број 3911/1, посјед Хусовић Зијад, син 
Мухарема, што по старом премјеру одговара к.ч. 
308/1, власништво Хусовић Зијад, са 1/1 дијела, упи- 
сана у ЗК уложак 2647.     
 (2) Земљиште из члана 1. ове одлуке налази 
се у трећој зони, регулационим планом је предвиђено 
као улица, и у нарави представља приступни пут 
изграђеним објектима  у насељу.  
 

Члан 2. 
          Општина Прњавор је дужна исплатити накнаду 
за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 
износу од 14.191,92 КМ, чија је  вриједност  утврђена 
на основу Одлуке о висини вриједности непокре- 
тности по зонама на територији општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 7/20), 
усвојене  од стране Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 3. 
            Овлашћује се начелник општине Прњавор, да 
у име општине Прњавор закључи уговор из члана 1. 
ове одлуке са Хусовић Зијадом, сином Мухарема, 
или са његовим пуномоћником, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске.    
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-142/20                              Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 

чл. 4. и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправ („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и чланова 161. став (1) и 201. став (1) Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 33. сједни- 
ци одржаној дана 28. октобра 2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 

бр. 160 и к.ч. 161 к.о. Коњуховци) у својини 
општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, означе- 
не као:  к.ч. бр. 160, шума треће класе, у површини 
602 м2, уписана у ПЛ 63, којој према стању земљи- 
шне књиге одговара к.ч. 437/253, у површини 602 м2, 

шума треће класе, уписана у „А“ листу зк. ул. 356 
к.о. Коњуховци, посјед и власништво општине Прња- 
вор, и к.ч. 161, њива 5 класе, у површини 4137 м2, 
уписана у ПЛ 63, којој према стању земљишне књиге 
одговара к.ч. 437/19, у површини 4137 м2, њива пете 
класе, уписана у „А“ листу зк. ул. 356 к.о. Коњу- 
ховци, посјед и власништво општине Прњавор, ван 
зона градског грађевинског земљишта.  

(2) Средства добијена продајом предметних  
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Но- 
ве банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација), након 
што се претходно изврши процјена вриједности 
некретнина од овлашћених вјештака пољопривредне 
и шумарске струке.  

(2) Оглас о лицитацији објавиће се у дне- 
вном листу „Вечерње новости“ и на интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним та- 
блама општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одре- 
дбама наведеног правилника. 

 
Члан 4. 

(1) Учесник лицитације је дужан положити  
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кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ. 

(2) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку про- 
даје непокретности непосредном погодбом, под усло- 
вом да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

(3) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одгова- 
рајући уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 

(4) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(5) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(6) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан исплатити купопродајну 
цијену на рачун продавца у року од седам дана, од 
дана достављања позитивног мишљења Правобрани- 
лаштва Републике Српске, након чега ће се при- 
ступити потписивању и овјери уговора код надле- 
жног нотара. 
 

Члан 6. 
 Скупштина општине Прњавор је сагласна да 
се без њеног даљег знања и пристанка укњижи право 
својине на непокретности из члана 1. ове одлуке у 
корист купца, након потписивања и овјере уговора 
код надлежног нотара. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-143/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 1390/21 к.о. 

Прњавор) у својини општине Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено као 

1390/21 „Јохва“, улица, у површини од 120 м2, упи- 
сана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. бр. 
744/61 „Јохва“, улица у површини од 120 м2, уписана 
у „А“ листу зк.ул. број 4879, к.о. Прњавор, власни- 
штво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази 
у трећој зони градског грађевинског земљишта, ку- 
пцу Радишковић Слободану из Прњавора по цијени 
од 3.085,20 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Радишковић Слободаном закљу- 
чиће се одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобрани- 
лаштва Републике Српске, а све у складу са овом 
одлуком, Одлуком о начину и условима продаје 
непокретности (к.ч. бр. 1390/21 к.о. Прњавор) у сво- 
јини општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број 32/20) и Огласом о продаји непо- 
кретности у својини општине Прњавор путем усме- 
ног јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
162/20 од 25.06.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-144/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
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Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/3 к.о. 
Бабановци) у својини општине Прњавор 

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
бр. бр. 20/3 „Виноград“, њива 6. класе, у површини 
од 1.158 м2, уписана у ПЛ број 67, к.о. Бабановци, 
посјед општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која 
по старом премјеру одговара земљишту означеном 
као к.ч. бр. 94/120 „Виноград“, њива у површини од 
1.158 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 321, к.о. 
Караћ, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, 
која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, купцу Божуновић Ивани из Грабик Илове 
по цијени од 29.810,85 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Божуновић Иваном закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након при- 
бављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, а све у складу са овом одлуком, 
Одлуком о начину и условима продаје непокре- 
тности (к.ч. бр. 20/3 к.о. Бабановци) у својини општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 32/20) и Огласом о продаји непокретности у 
својини општине Прњавор путем усменог јавног 
надметања – лицитације, број 01/1-014-161/20 од 
25.06.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-145/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 

201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/1 к.о. 
Бабановци) у својини општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
бр. 20/1 „Виноград“, њива 6. класе, у површини од 
11.882 м2, уписана у ПЛ број 67, к.о. Бабановци, 
посјед општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која 
по старом премјеру одговара земљишту означеном 
као к.ч. бр. 94/19 „Виноград“, њива у површини од 
11.882 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 321, к.о. 
Караћ, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, 
која се налази ван зоне градског грађевинског земљи- 
шта, купцу Божуновић Ивани из Грабик Илове по 
цијени од 12.476,00 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Божуновић Иваном закључиће 
се одговарајући уговор у писаној форми, након при- 
бављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, а све у складу са овом одлуком, 
Одлуком о начину и условима продаје непокре- 
тности (к.ч. бр. 20/1 к.о. Бабановци) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 32/20) и Огласом о продаји непокре- 
тности у својини општине Прњавор путем усменог 
јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-160/20 
од 25.06.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-146/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
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гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 2020. 
године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр.740/48 к.о. 

Поточани) у својини општине Прњавор 
 

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 

број 740/48 „Ковачевац“, њива 5. класе, у површини 
од 749 м2 уписана у ПЛ број 57, к.о. Поточани, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 
старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број 100/18 „Ковачевац“, њива у површини од 
749 м2 уписане у „А“ листу зк.ул. број 109, к.о. 
Хуснићи, власништво општине Прњавор са 1/1 дије- 
ла, која се налази ван зоне градског грађевинског 
земљишта, купцу Радивојша Милану из Поточана по 
цијени од 7.415,10 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Радивојша Миланом закључиће 
се одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 
штва Републике Српске, а све у складу са овом 
одлуком, Одлуком о начину и условима продаје 
непокретности (к.ч. бр. 740/48 к.о. Поточани) у 
својини општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 7/20) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-
014-129/20 од 25.06.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-147/20                              Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 

члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 354/1 к.о. 

Вучијак) у својини општине Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 

број 354/1 „Липа“, њива 5. класе, у површини од 
7643 м2 уписана у ПЛ број 30, к.о. Вучијак, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по 
старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. број 16/12 „Липа“, њива у површини од 7643 м2 

уписана у „А“ листу зк.ул. број 95, к.о. Вучијак, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
налази ван зоне градског грађевинског земљишта, 
купцу Ђаковић Јосипу из Лужана, општина Прњавор 
по цијени од 6.878,70 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 Са купцем Ђаковић Јосипом закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 
штва Републике Српске, а све у складу са овом 
одлуком, Одлуком о начину и условима продаје 
непокретности (к.ч.бр. 354/1 к.о. Вучијак) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 36/20) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-
014-205/20 од 19.08.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-148/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

456                                                                
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 429/1, 431/1, 

431/2 и 432, к.о. Горњи Штрпци) у својини 
општине Прњавор  

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као: 
 1) к.ч. број 429/1 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 20724 м², уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1315/1 „Халилова 
бара“ њива у површини од 20724 м², уписана у „А“ 
листу ЗК улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
 2)  к.ч. број 431/1„Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 60840 м2, уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1311/2 „Халилова 
бара“ њива у површини од 60840 м², уписана у„А“ 
листу ЗК уложак број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
 3) к.ч. број 431/2 „Халилова бара“, њива 3. 
класе, у површини од 10293 м2, уписана у ПЛ број 83 
к.о. Горњи Штрпци, посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела посједа,  што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 1348/5 „Халилова 
бара“ њива у површини од 10293 м², уписана у„А“ 
листу ЗК улошка број 2624 к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, 
  4) к.ч. број 432 „Халилова бара“, њива 3. 
класа, у површини од 26.454 м2,  уписана у ПЛ број 
83, к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру одго- 
вара земљишту означеном као к.ч. број 1348/2 
„Халилова бара“, њива у површини од 26.454 м2 
уписана у „А“ листу ЗК улошка број 2624 к.о. 
Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела. 

(2) Земљиште из става (1) овог члана продаје 
се купцу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град са 
сједиштем у Мркоњић Граду, Подбрдо бб, по цијени 
од 1.419.732,00 КМ. 

(3) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун  
општине Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отво- 
рен код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 2. 
 Са купцем „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град закључиће се одговарајући уговор у писаној 
форми, након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у складу 
са овом одлуком, Одлуком о начину и условима 
продаје непокретности (к.ч. бр. 429/1, 431/1, 431/2 и 
432, к.о. Горњи Штрпци) у својини општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 36/20) и Огласом о продаји непокретности у 
својини општине Прњавор путем усменог јавног 
надметања – лицитације, број 01/1-014-201/20 од 
17.08.2020. године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-149/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

457                                                                
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења непо- 
кретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/12 и 639/13 

к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене 

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
639/12 „Пустара“, њива, у површини од 5350 м2 и 
к.ч. 639/13 „Пустара“, њива, у површини од 5439 м2, 
обе уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној 
површини од 10789 м2, у посједу општине Прњавор 
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са 1/1 дијела посједа, а којим према стању земљишне 
књиге одговарају парцеле старог премјера к.ч. 
1356/178, у површини од 5350 м2 и к.ч. 1356/179, у 
површини од 5439 м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела власништва, купцу Пекара „ЦВИЈЕТА“ Цви- 
јета Врховац с.п. Прњавор, са сједиштем у ул. 
Стевана Немање 2, Прњавор, по цијени од 16.183,50 
КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 
Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

  Са купцем Пекара „ЦВИЈЕТА“ Цвијета Врхо- 
вац с.п. Прњавор закључиће се одговарајући уговор у 
писаној форми, након прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а 
све у складу са овом одлуком, Одлуком о утврђи- 
вању посебног интереса за продају непокретности у 
својини општине Прњавор испод тржишне цијене 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 36/20) 
и Огласом о продаји непокретности у својини 
општине Прњавор путем усменог јавног надметања – 
лицитације, број 01/1-014-204/20 од 19.08.2020. 
године. 

 
Члан 3. 

Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-150/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

458                                                                
 
 

На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. став (2), 
тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. 
став (1) и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општи- 
не Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. окто- 
бра 2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о давању сагласности начелнику општине за 
закључивање Анекса Уговора о купопродаји 

непокретности између Општине Прњавор, као 
продавца и „ЛЕУТ“ д.о.о. Прњавор,  

као купца 
  

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор даје сагласно- 

 ст начелнику општине за закључивање Анекса Уго- 
вора о купопродаји непокретности између Општине 
Прњавор, као продавца и „ЛЕУТ“ д.о.о. Прњавор, 
као купца, број ОПУ 687/18 (у даљем тексту: Анекс 
уговора). 

 
Члан 2. 

Анексом уговора ће се продужити рок за 
извршење уговорних обавеза инвеститора за двије 
године од дана истека основног уговора. 

 
Члан 3. 

 Овлашћује се начелник општине да у име 
Општине Прњавор закључи и потпише Анекс уго- 
вора, након добијања сагласности Правобранила- 
штва Републике Српске.       
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-151/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

459                                                                
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (9) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења не- 
покретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) и чл. 161. и 201. став 
(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 33. 
сједници одржаној дана 28. октобра 2020. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 

испод тржишне цијене 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор утврђује посе- 

бан интерес за продају непокретности у пословно – 
туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 593/15 „Ораница“, 
њива, у површини од 27.511 м2, к.ч. 593/16 „Орани- 
ца“, њива, у површини од 30.117 м2 и к.ч. 598/19 
„Орница“, шума, у површини од 566 м2 , све уписане 
у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној површини од 
58.194 м2, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела 
посједа, а којим према стању земљишне књиге 
одговарају парцеле старог премјера, к.ч. 1366/8 у 
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површини од 27.511 м2, 1366/9 у површини од 30.117 
и к.ч. 1350/5 у површини од 566 м2, све уписане у 
зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво општине 
Прњавор са 1/1 дијела власништва. 
 

Члан 2. 
(1) Општина Прњавор ће обезбједити при- 

ступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као 
и на водоводну и канализациону мрежу. 

(2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 

(3) Претварање пољопривредног земљишта 
у грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
(1) На земљишту које је предмет продаје 

могу се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
складу са Регулационим планом пословно – тури- 
стичке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 4/13 и 31/16). 

(2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 

(3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у зави- 
сности од технологије која се примјењује у поје-  
диним дјелатностима. 

  
Члан 4. 

Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне 
струке и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна врије- 
дност земљишта износи 698.328,00 КМ. 
 

Члан 5. 
(1) Право учешћа на лицитацији имају 

привредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокре- 
тностима у Републици Српској и Босни и Херцего- 
вини и који: 

1) прихвате обавезу да у периоду од двије 
године од дана потписивања уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта запосле 35 нових радника; 

2) прихвате обавезу да на предметном земљи- 
шту изграде и приведу намјени објекат из члана 3. 
ове одлуке, према издатим локацијским условима, у 
року од двије године од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта; 

3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 

4) прихвате обавезу да послују на предме- 
тним локацијама у периоду од пет година од дана 
стављања у употребу изграђеног објекта; 

5) испуне остале услове дефинисане огласом 
о продаји непокретности. 

(2) Остали услови за учешће на лицитацији 
дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
(1) Продаја земљишта врши се путем јавне  

лицитације, усменим јавним надметањем. 
(2) Почетна цијена у поступку лицитације је 

12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност 
од стране вјештака пољопривредне струке.  

(3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити 
умањена за износ од максимално 10,50 КМ/м2 на 
основу следећих критеријума: 

1) ако инвеститор прихвати обавезу да у 
року од двије године од дана закључења уговора, 
запосли на неодређено вријеме најмање 35 нових 
радника са подручја општине Прњавор, те да је 
дужан 35 радника задржати најмање три године од 
дана завршетка инвестиције и стављања у употребу 
објекта. Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 6,00 КМ/м2 ; 

2) вриједност инвестиције у објекат из члана 
3. ове одлуке мора бити минимално 2.000.000,00 
КМ. Цијена земљишта ће се у овом случају умањити 
за износ од 4,50 КМ. 

(4) У случају да се на лицитацију пријави 
само један учесник или само један учесник стекне 
право за учешће на лицитацији, продаја земљишта се 
може извршити непосредном погодбом, с тим да 
цијена земљишта не може бити мања од утврђене 
тржишне вриједности, умањене за износ прописан 
ставом (3) овог члана. 

(5) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од  укупне процјењене 
вриједности грађевинске парцеле из члана 4. ове 
одлуке, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 50.000,00КМ. 

(6) Продаја грађевинске парцеле која је 
предмет ове одлуке не може се извршити без 
накнаде. 

 
Члан 7. 

(1) Инвеститор је дужан обезбједити, у 
сврху уредног извршења уговора, следеће гаранције: 

1) безусловну банкарску гаранцију, наплати- 
ву на први позив, у складу са следећим условима: 

    1. гаранција покрива период од двије 
године, односно рок за завршетак инвестиције и 
запошљавање нових радника; 

    2.  износ гаранције је 10% од процијењене 
вриједности парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 
69.832,80 КМ; 

    3. гаранција се може доставити за сваку 
годину посебно, с тим да се нова гаранција достави 
10 дана прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 

   4. гаранција се мора продужити ако се због 
догађаја који представљају вишу силу продужи рок 
за завршетак инвестиције; 

2) мјенице и бјанко налоге за пренос са 
мјеничном изјавом, у складу са следећим условима: 

     1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без 
протеста; 

     2. 5 (пет)  бјанко налога за пренос, овјерених 
од стране инвеститора; 

     3. мјенице се достављају до времена закључе- 
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ња уговора, као гаранција да ће инвеститор изгра- 
дити пословни објекат у уговореном року, пословати 
у уговореном периоду на предметној локацији, 
запослити 35 нових радника у року прописаним овом 
одлуком, те задржати 35 радника у радном односу 
најмање три године од дана завршетка инвестиције и 
стављања у употребу објекта.  

(2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете коју Општина 
Прњавор има због кршења уговорених одредби од 
стране инвеститора, као и за намирење разлике 
цијене у износу за који је умањена цијена земљишта 
по основу критеријума прописаних чланом 6. став (3) 
ове одлуке.   
 

Члан 8. 
(1) Плаћање купопродајне цијене инвеститор 

је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући од 
дана прибављања позитивног мишљења Правобрани- 
лаштва РС на приједлог уговора, односно од дана 
када инвеститор буде обавијештен о прибављеном 
позитивном мишљењу. 

(2) Средства добијена продајом непокре- 
тности биће уплаћена на рачун Општине Прњавор 
број 555-007-01215707-45, отворен код Нове банке 
а.д. Бања Лука. 

 

Члан 9. 
(1) Скупштина општине овлашћује наче- 

лника општине да припреми и објави јавни оглас 
којим ће се дефинисати услови и начин продаје 
непокретности и правила јавног надметања, све у 
складу са овом одлуком, Правилником о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог проје- 
кта од посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Прави- 
лником о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и другим правним 
актима који регулишу ову материју. 

(2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке пону- 
ђачу који је дао најповољнију понуду. 

(3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у 
дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 
страници општине, а истовремено ће бити истакнут 
на огласним таблама општине. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-152/20                              Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  

бр. 97/16 и 36/19), члана 17. став 1. и став 4. Закона о 
студентском стандарду („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, број 34/08), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 201. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 21/17), Скупштина општине 
Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. октобра 
2020. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о стипендирању ученика и 
студената 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о стипендирању ученика и 
студената („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 04/13, 03/14, 28/16 и 19/18), у члану 5. у ставу (1) 
иза тачке г) додаје се тачка д) која гласи: 

„д) ученици средње школе који су у 
претходној школској години остварили успјех са 
просјеком 5,0.“. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-153/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. а у вези са чланом 25. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 11. и 15. 
Закона о омладинском организовању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 
01/12), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
и чл. 161. и 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одржаној дана  28. 
октобра 2020. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Омладинске политике 

општине Прњавор за период 2021-2025. године 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Омладинске политике 

општине Прњавор за период 2021 - 2025. године. 
 

Члан 2. 
 (1) Циљ израде Омладинске политике је 
утврђивање стратегије за спровођење активности у 
циљу побољшања статуса младих на територији 
општине Прњавор, као и рјешавању проблема омла- 
дине.  
 (2) План Омладинске политике из става 1. 
овог члана мора бити у складу са Омладинском 
политиком Републике Српске. 
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Члан 3. 
 (1) Приједлог Омладинске политике из члана 
1. ове Одлуке припремиће Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности општине 
Прњавор (у даљем тексту Одјељење).  
 (2) Стручну помоћ у изради приједлога Омла- 
динске политике Одјељењу пружиће образовне, ку- 
лтурне, спортске и друге институције, НВО и орга- 
низационе јединице општине Прњавор, као и орга- 
низације које се баве проблематиком и питањима 
младих са подручја Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине. 
 

Члан 4. 
Приједлог Омладинске политике дефини- 

саће посебне програме из различитих области омла- 
динског живота и интересовања, посебно у сљедећим 
областима: 
 - запошљавање,  
 - социјална и здравствена заштита, 
 - омладинско организовање и информисање, 
и 
 - спорт, култура и слободно вријеме. 
 

Члан 5. 
 (1) У сврху израде Омладинске политике 
Начелник општине може именовати радна тијела као 
носиоце појединих активности. 
 (2) Радна тијела која су носиоци пројектних 
активности из претходног става, дужни су остале 
учеснике у поступку израде Омладинске политике 
редовно информисати о предузетим активностима. 

 
Члан 6. 

Одјељење ће провести јавни увид и расправу 
о приједлогу Омладинске политике, који ће усвојити 
Скупштина општине. 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-154/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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У складу са чланом 90. Закона о основном 
васпитању и образовању („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
чланом 94. Закона о средњем  образовању и васпи- 
тању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
41/18, 35/20), чл. 18, 24. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), чл. 24. и 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. став (1) и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 33. 
сједници одржаној дана 28. октобра 2020. године, 
донијела је  

О Д Л У К У  
о школовању дјеце са сметњама у развоју у 

општини Прњавор  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се обим, врста, кри- 

терији и поступак за остваривање права на школова- 
ње дјеце са сметњама у развоју у општини Прњавор. 

  
Члан 2. 

Под корисницима права на школовање дјеце 
са сметњама у развоју, у смислу ове одлуке, подра- 
зумијевају се дјеца са сметњама у развоју за које је 
стручна комисија за процјену потреба и усмјeравања 
дјеце и омладине се сметњамa у развоју дала при- 
једлог школовања у основну и средњу школу у це- 
нтре за образовање дјеце и омладине са сметњама у 
развоју.   

  
II ОБИМ И ВРСТА УСЛУГА  

 
Члан 3. 

 (1) Обим и врста сервисних услуга у смислу 
ове одлуке су: 

1) превоз, 
2) исхрана,  
3) смјештај ученика. 

 (2) Смјештај и исхрана могу бити у виду 
дневног или сталног боравка. 
 

Члан 4. 
  Услуга превоза за дјецу са сметњама у 
развоју која путују у основну  и средњу школу у 
центре за образовање дјеце и омладине са сметњама 
у развоју остварује се у виду накнаде трошкова 
превоза у износу најниже цијене мјесечне карте 
међуградског односно градског превоза на релацији 
од мјеста пребивалишта до школе.   
 

Члан 5. 
 Услуга исхране остварује се у виду плаћања 
трошкова исхране у висни цијене мјесечног оброка у 
школи коју дијете похађа.  
 

Члан 6. 
  Услуга смјештаја ученика остварује се у 
виду плаћања трошкова смјештаја у установи, 
односно центру за образовање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју. Изузетно, уколико установа, 
односно центар нема интернат признају се трошкови 
смјештаја у хранитељску породицу.   
 

III СРЕДСТВА И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА 

 
Члан 7. 

  Средства за остваривање сервисних  услуга 
обезбјеђују се из Буџета Општине Прњавор.  
 

Члан 8. 
 Корисници сервисних услуга из ове одлуке 
остварују исте путем Центра за социјални рад Пр- 
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њавор у поступку прописаном Законом о општем 
управном поступку.  

 
Члан 9.  

Средства за реализовање ове одлуке плани- 
раће се у оквиру буџета ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор (потрошачка јединица 730500) и то на 
позицијама:  
 -16100 - сервисни трошкова школовања дје- 
це по одлуци СО Прњавор, 
 -16300 - сервисни трошкова школовања дје- 
це, смјештај у хранитељску породицу, по одлуци СО 
Прњавор, 
 -18200 - сервисни трошкови  школовања дје- 
це - смјештај у интернат. 

         
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 Уколико се за нека од утврђених сервисних 
услуга из ове одлуке обезбједи законски основа да се 
исплаћују из других извора, њихово важење по 
основу ове одлуке престаје првог дана наредног 
мјесеца од дана установљавања тих права. 
 

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“, а примјењиваће се од 01.01.2021. године. 
 
Број: 01-022-155/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. став (2), 
тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. 
став (1) и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одр- жаној дана 
28. oктобра 2020. године, донијела је 

 
   О Д Л У К У 

о давању сагласности начелнику општине за 
потписивање Споразума о предаји водовода 

„ИЗВОР ВЕЛИКА АЗНА“ Маћино Брдо 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност начелнику општине за потписивање Споразума 
о предаји водовода „ИЗВОР ВЕЛИКА АЗНА“ Ма- 
ћино Брдо, општина Прњавор, на управљање КП 
„Водовод“ а.д. Прњавор. 

 
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине   
 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-156/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. став (2), тачка 13) За- 
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. став 
(1) и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одржаној дана 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о куповини земљишта (к.ч. број 342/15 к.о. 

Околица) од Кузмановић рођ. Поповић Мирјане 
из Прњавора и Ковачевић Миодрага из Околице, 

Прњавор 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор доноси одлу- 

ку о куповини земљишта означеног као к.ч. број 
342/15 „Лука“, њива 3. класе у површини од 986 м², 
уписано у ПЛ број 583 к.о. Околица, што по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. број 
1634/15 „Радешлија“ њива, у површини од 986 м², 
уписано у ЗК уложак број 1273 к.о. Прњавор, вла- 
сништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане из Прња- 
вора и Ковачевић Миодрага из Околице, Прњавор, 
са 1/2 дијела власништва. 

 
Члан 2. 

 Општина Прњавор дужна је исплатити на- 
кнаду за купљено земљиште из члана 1. oве одлуке у 
износу од 19.019,94 KM, чија је вриједност утврђена 
је на основу процјене тржишне вриједности земљи- 
шта извршене од стране сталног судског вјештака 
пољопривредне струке. 

  
Члан 3. 

  Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи 
уговор о куповини земљишта из члана 1. ове одлуке, 
а након прибављеног позитивног мишљења Право- 
бранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-157/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Јањић Недељка сина Луке из Кремне,  
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општина Прњавор, у предмету допуне рјешења 
земљишно-књижним подацима, а на основу члана 
204. Закона о општем управном поступку („Службе- 
ни гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18) и члана 161. и 167. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),  на 33. 
сједници одржаној дана 28. октобра 2020. године,  
доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рје- 
шења Скупштине општине Прњавор број 36-475-
53/2000 од 31.03.2000. године, а које је правоснажно 
дана 14.04.2000. године, на начин да се иза ријечи 
„к.о. Вучијак“, иза зареза, додаје текст који гласи: „а 
што се по грунтовном премјеру односи на к.ч. бр. 
451/7 „Вучијак“ њива у површини од 1234 m2, упи- 
сана у зк. ул. број 313 к.о. Вучијак, као државна 
својина са 1/1 дијела, право располагања Скупштине 
општине Прњавор, са 1/1 дијела“. 
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

Образложење 
Јањић Недељко син Луке из Кремне, општи- 

на Прњавор, поднио је захтјев којим тражи да се 
рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-
53/2000 од 31.03.2000. године, а које је правоснажно 
дана 14.04.2000. године, којим му је додијељено, без 
накнаде, неизграђено грађевинско земљиште у др- 
жавној својини, допуни земљишно-књижним пода- 
цима, како би могло бити проведено у земљишним 
књигама.  

Поступајући по поднесеном захтјеву утврђе- 
но је да је рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број 36-475-53/2000 од 31.03.2000. године, а које је 
правоснажно дана 14.04.2000. године, Јањић Неде- 
љку сину Луке, додијељено, без накнаде, неизгра- 
ђено грађевинско земљиште у државној својини, 
означено као к.ч. бр. 848/68 „Вучијак“ њива у 
површини од 1234 m2, уписано у ПЛ бр. 36 к.о. 
Вучијак, плац број 68 (сада уписано у ПЛ бр. 385 к.о. 
Вучијак, као посјед Јањић Недељка сина Луке, са 1/1 
дијела посједа), те да у рјешењу нису наведени 
земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

Из приложеног посједовног листа и земљи- 
шно-књижног улошка, утврђено је да парцели новог 
премјера означеној као к.ч. бр. 848/68 „Вучијак“ 
њива у површини од 1234 m2, уписанoj у ПЛ бр. 36 
к.о. Вучијак (сада уписанoj у ПЛ бр. 385 к.о. Вучијак, 
као посјед Јањић Недељка сина Луке, са 1/1 дијела 
посједа), одговара парцела грунтовног премјера 
означена као к.ч. бр. 451/7 „Вучијак“ њива у повр- 
шини од 1234 m2, уписана у зк. ул. број 313 к.о. 
Вучијак, као државна својина са 1/1 дијела, право 
располагања Скупштине општине Прњавор, са 1/1 
дијела.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 
стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у 
случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 
питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 
пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 
дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 
дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 
рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допу- 
нског рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 
Број: 01-475-23/20                               Предсједник 

Датум: 28. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12), чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одржаној 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања у поступку продаје непокретности к.ч. 
бр. 160 и к.ч. бр. 161. к.о Коњуховци   

 
 1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. бр. 160, у површини од 602 м2, 
уписана у ПЛ број 63, к.о. Коњуховци, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, којој према 
стању земљишне књиге одговара к.ч. бр. 437/253, у 
површини од 602 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. 356 
к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 
1/1; и непокретности означене као к.ч. 161, њива 5. 
класе, у површини 4137 м2, уписана у ПЛ 63, којој 
према стању земљишне књиге одговара к.ч. 437/19, у 
површини 4137 м2, њива 5. класе, уписана у „А“ 
листу зк. уложак 356, к.о. Коњуховци, посјед и 
власништво општине Прњавор. Комисија се бира у 
следећем саставу 
 1) Бесима Мујанић, предсједник, 
 2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
 3) Милоранка Лазаревић, члан, 
 4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
 5) Драгана Марковић, члан, 
 6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
 2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 
лицитације у поступку продаје непокретности у сво- 
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јини општине Прњавор, у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-16/20                                Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

467                                                         
 

 На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог проје- 
кта од посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) чланa 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 33. 
сједници одржаној 28. октобра 2020. године, дони- 
јела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

 1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене, и то земљишта означеног 
као: к.ч. 593/15 „Ораница“, њива, у површини од 
27.511 м2, к.ч. 593/16 „Ораница“, њива, у површини 
од 30.117 м2 и к.ч. 598/19 „Орница“, шума, у повр- 
шини од 566 м2, све уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи 
Штрпци, у укупној површини од 58.194 м2, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а којим 
према стању земљишне књиге одговарају парцеле 
старог премјера, к.ч. 1366/8 у површини од 27.511 м2, 
1366/9 у површини од 30.117 и к.ч. 1350/5 у 
површини од 566 м2, све уписане у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела власништва, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

јавног надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу 
са Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и 

Правилником о условима и начину отуђења непо- 
кретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-17/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

468                                                         
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19), члана 252. став 1. тачка 5. и члана 
253. Закона о општем управном поступку („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 
и 12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 33. сједници одржаној 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ОГЛАШАВАЊУ НИШТАВИМ РЈЕШЕЊА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР БРОЈ 08-
476-21/96 од 09.12.1996. године 

 
1. Оглашава се ништавим рјешење Ску- 

пштине општине Прњавор број 08-476-21/96 од 
09.12.1996. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
              Рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број 08-476-21/96 од 09.12.1996. године пренесено је 
без накнаде право располагања на згради која лежи 
на земљишту означеном као к.ч. број 19/13 уписана 
у зк.ул. број 1028 к.о. Прњавор (н. бр. 770 уписана у 
ПЛ број 225 исте к.о.) са СО-е Прњавор на СДС ОО 
Прњавор са 1/1 дијела. 
              Даље је у тачки 2. наведеног рјешења утвр- 
ђено да СДС ОО Прњавор има право коришћења на 
земљишту означеном као к.ч. број 19/13 кућиште са 
кућом у површини од 130 м2 уписана у зк.ул. број 
1028 к.о. Прњавор (н. бр. 770 уписана у ПЛ број 225 
исте к.о.) државна својина с правом располагања 
СО-е Прњавор док на њему постоји зграда из тачке 
1. диспозитива рјешења. 
              У тачки 3. рјешења се наводи да ће ЗК-уред 
Основног суда у Прњавору и Општинска управа за 
геодетске и имовинско-правне послове и катастар 
некретнина по правоснажности рјешења на згради из 
тачке 1. рјешења извршити укњижбу права својине у 
корист СДС ОО Прњавор са 1/1 дијела, а на зе- 
мљишту из тачке 2. рјешења укњижбу права кори- 
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шћења док на њему постоји зграда у корист  СДС ОО 
Прњавор. 
              Диспозитив наведеног рјешења је контради- 
кторан, с обзиром да у ставу 1. стоји да се „преноси 
без накнаде право располагања на згради...“док у 
тачки 3. стоји да ће „...ЗК-уред Основног суда у Пр- 
њавору и Општинска управа за геодетске и имо- 
винско-правне послове и катастар некретнина по 
правоснажности рјешења на згради из тачке 1. рје- 
шења извршити укњижбу права својине...“, а 
чињеница је да нико на другога не може пренијети 
више права него што сам има. 
              Чланом 16а. став 1. тачка 12. Закона о про- 
мету непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 
38/78, 4/89, 29/90, 22/91, 21/92 и 13/94), који је у 
вријеме доношења рјешења био на снази, прописано 
је сљедеће: 

„Пољопривредна и шумска земљишта, згра- 
де, станови и пословне просторије као посебни 
дијелови зграда у друштвеној својини не могу се 
преносити, отуђивати, замјењивати и на други начин 
с њима располагати ако су прибављена у друштвену 
својину на основу Закона о конфискацији имовине и 
извршењу конфискације („Службени лист ФНРЈ“ 
број 40/45)“. 
              У конкретном случају зграда је у друштвену 
својину прибављена управо на основу поменутог 
закона, а према одредбама Закона о промету непо- 
кретности на основу кога је рјешење и донесено, са 
зградом се уопште није могло располагати. 
              Одредбама члана 16е. став 1. истог закона 
прописано је: 

„Правни послови и други акти закључени 
противно одредбама члана 16а, 16б и 16ц овог за- 
кона, ништави су. 
              Поред наведеног у конкретном случају, пра- 
во располагања је пренесено без накнаде, а након 
доношења рјешења Скупштине општине Прњавор 
број 08-476-21/96 од 09.12.1996. године није закљу- 
чен уговор о преносу права располагања између 
Општине Прњавор и Српске демократске странке. 
              Одредбама члана 252. став 1. тачка 5. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
прописано је да се ништавим оглашава рјешење које 
садржи неправилност која је по некој изричитој 
законској одредби предвиђена као разлог ништа- 
вости. 
              Одредбама члана 253. став 1. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
прописано је да се рјешење може у свако доба 
огласити ништавим по службеној дужности, по 
приједлогу странке или јавног тужиоца. 
              Одредбама члана 253. став 3. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
прописано је да рјешење оглашава ништавим орган 
који га је донио или другостепени орган, а ако 
другостепеног органа нема-орган који је овлашћен да 
врши надзор над радом органа који је донио рје- 
шење. 
              Имајући у виду све напријед наведено, одлу- 

чено је као у диспозитиву рјешења. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
              Против овог рјешења не може се уложити 
жалба, али се може сходно одредбама члана 253. 
став 4. Закона о општем управном поступку („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18) покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од 
дана достављања рјешења. 
 
Број: 01-476-18/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и 
члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор, на 33. сједници одржаној 28. октобра 2020. 
године, донoси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Дијана Прерадовић разрјешава се ду- 

жности члана Управног одбора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор, са даном 05.08. 
2020. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.  

 
Број: 01-111-18/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
73. став 2. Закона о здравственој заштити („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 
44/15), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 
општине Прњавор, на 33. сједници одржаној 28. 
октобра 2020. године, доноси   
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РЈЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе  
Дом здравља Прњавор 

 
1. За вршиоца дужности члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Пр- 
њавор, именује се Драгана Влајић, до окончања 
поступка јавне конкуренције, а најдуже на период до 
60 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-19/20                                Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 33. 
сједници одржаној 28. октобра 2020. године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Прњавор 

 
1. Сања Кузмановић разрјешава се дужности 

члана Управног одбора Јавне установе Цетра за со- 
цијални рад Прњавор, са даном 10.08.2020. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

  
Број: 01-111-20/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на 33. 
сједници одржаној 28. октобра 2020. године, доноси   

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор 

1. За вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Прњавор, именује се Живана Јевтић, до окончања 
поступка јавне конкуренције, а најдуже на период до 
60 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-21/20                              Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

473                                                       
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл. 
161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор, на 33. сједници одржаној 28. октобра 2020. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

1. Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца, 
разрјешава се дужности директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, због итека 
мандата на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-22/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 81. став 2. и члана 82. став 8. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 79/15), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и Одлуке о 
утврђивању критеријума за избор и именовање 
директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор и расписивању поновног Јавног 
конкурса („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 32/20), Скупштина општине Прњавор, на 33. сје- 
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дници одржаној 28. октобра 2020. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

1. За директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор, на период од четири године 
именује се Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-111-23/20                               Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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 Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Исић рођ. Цепић Белме кћери Сулејмана- 
Суље из Јелаха, село Јеваџије, у предмету исправке 
грешке у рјешењу, а на основу члана 207. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и 
члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),  на 33. сједници 
одржаној дана 28. октобра 2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Исправља се грешка у тачки 1. диспо- 
зитива рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 
03/2-УП-69/1-70 од 20.04.1970. године, које је право- 
снажно дана 20.04.1970. године, тако да умјесто 
ријечи: „-к.ч. број 4/54 ораница код куће у површини 
од 585 m2“ треба да стоји „к.ч. бр. 4/53 „Код куће“ 
њива у површини од 440 m2“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Исић рођ. Цепић Белма кћи Сулејмана-Суље 

из Јелаха, село Јеваџије,  поднијела је дана 10.09. 
2020.године захтјев за исправку грешке у рјешењу 
Скупштине општине Прњавор, број 03/2-УП-69/1-70 
од 20.04.1970. године, које је правоснажно дана 
20.04.1970. године, а којим је њеном покојном оцу 
Цепић Сулејману сину умрлог Мустафе из Прња- 
вора, додијељено, без накнаде, национализовано неи- 
зграђено грађевинско земљиште друштвене својине, 
за изградњу стамбено-породичне зграде у Прњавору, 
и то к.ч.бр. 4/54 „Ораница код куће“ у површини од 
585 m2, уписано у зк.ул.бр. 1857 к.о. Прњавор, уз 
констатацију да ће се на истима књижити са правом 
кориштења, са 1/1 дијела. У свом захтјеву наводи да 
је предметно рјешење проведено у земљишној књизи 
ДН бр. 379/70; да је приликом идентификације па- 
рцела старог и новог премјера, утврђено од стране 
службеника Републичке управе за геодетске и имо- 
винско-правне послове да парцели новог премјера, 
означеној као к.ч. бр. 492/2 „Кучиште“ кућа и зграда 

у површини од 28 m2 и двориште у површини од 387 
m2, уписаној у ПЛ бр. 115 к.о. Прњавор (на којој је 
уписана као посједник након смрти оца, са 1/1 дијела 
посједа), не одговара парцела сатрог премјера озна- 
чена као к.ч. бр. 4/54 „НН“ њива код куће у површи- 
ни од 585 m2, уписана у зк.ул. бр. 639 к.о. Прњавор, 
додијељена предметним рјешењем Скупштине, 
односно истој одговара дио парцеле к.ч. бр. 4/53 
„Код куће“ њива у површини од 440 m2, уписана у 
зк.ул.бр. 3373 к.о. Прњавор, као државна својина, 
право кориштења у корист Рушчукић рођ. Ћејван 
Фатиме, са 1/1 дијела; да стварно стање на терену 
одговара по подацима из катастарске евиденције; да 
је у рјешењу СО-е, у образложењу, наведено да је 
Рушчукић рођ. Ћејван Фатима изјавила да предме- 
тно земљиште уступа Цепић Сулејману, те да за исто 
неће тражити никакву накнаду; да је, обзиром да је 
отац преминуо, рјешењем о насљеђивању Основног 
суда у Прњавору, број 78 0 O 001020 06 O од 24.07. 
2008. године, а које је постало правоснажно дана 
11.08.2008. године, проглашена за насљедника на 
непокре- тностима у његовом власништву и посједу. 
Уз захтјев је приложила фотокопију рјешења 
Скупштине општине Прњавор, број 03/2-УП-69/1-70 
од 20.04.1970. године, фотокопију рјешења о прово- 
ђењу у грунтовници ДН број 379/70, проведено дана 
23.04.1970. године, фотокопију зк.ул.земљишне књи- 
ге бр.1857 к.о. Прњавор, фотокопију рјешења о 
насљеђивању Основног суда у Прњавору, број 78 0 
O 001020 06 O од 24.07.2008. године, скицу (нео- 
вјерена), зк.ул.бр. 3373 к.о. Прњавор, зк.ул.бр. 639 
к.о. Прњавор (са историјатом уписа), ПЛ бр. 115 к.о. 
Прњавор, ПЛ бр. 696 к.о. Прњавор и идентифика- 
цију издату од стране РУГИПП ПЈ Прњавор, број 
21.36/952.1-6-164/20 од 10.09.2020. године. 

Поступајући по поднесеном захтјеву, уви- 
дом у приложену документацију, утврђено је сље- 
деће: 

-да је рјешењем Скупштине општине Прња- 
вор, број 03/2-УП-69/1-70 од 20.04.1970. године, које 
је правоснажно дана 20.04.1970.године, а којим је 
њеном покојном оцу Цепић Сулејману сину умрлог 
Мустафе из Прњавора, додијељено, без накнаде, 
национализовано неизграђено грађевинско земљи- 
ште друштвене својине, за изградњу стамбено-
породичне зграде у Прњавору, и то к.ч.бр. 4/54 
„Ораница код куће“ у површини од 585 м2, уписано 
у зк.ул.бр. 1857 к.о. Прњавор; да се у образложењу 
истог наводи да је Рушчукић рођ. Ћејван Фатима 
изјавила да предметно земљиште уступа Цепић 
Сулејману, те да за исто неће тражити никакву на- 
кнаду; 

- да је рјешењем Општинског суда у Прња- 
вору, ДН број 379/70, а које је дана 23.04.1970. 
године проведено, извршен отпис к.ч.бр. 4/54 ора- 
ница код куће у површини од 585 m2 из А листа 
зк.ул.бр. 1857 к.о. Прњавор, те упис исте парцеле у 
А лист новог зк.ул.бр. 2437 исте к.о.; да се одређује 
пренос уписа из зк.ул.бр. 1857 к.о. Прњавор укњи- 
женог под Б2 на нови зк.ул.бр. 2437 исте к.о. следеће 
садржине: „земљиште описано у А листу укњижује 
се као друштвена својина; дозвољава се у новом 
зк.ул. бр. 2437 к.о. Прњавор, укњижба права кори- 
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штења на некретнине у А листу у корист Цепић 
Сулејмана сина умрл. Мустфе из Прњавора, са 1/1 
дијела; 

-да је к.ч. бр. 4/54 „НН“ њива код куће у 
површини од 585 m2, уписана у зк.ул. бр. 639 к.о. 
Прњавор, као државна својина, право кориштења 
Цепић Белме кћери Суље-Сулејмана из Јевџије-
Јелах, са 1/1 дијела; 

- да је к.ч. бр. 4/53 „Код куће“ њива у повр- 
шини од 440 m2, уписана у зк.ул.бр. 3373 к.о. Пр- 
њавор, као државна својина, право кориштења у 
корист Рушчукић рођ. Ћејван Фатиме, са 1/1 дијела; 

-да је к.ч. бр. 492/2 „Кучиште“ кућа и зграда 
у површини од 28 m2 и двориште у површини од 387 
m2 , уписана у ПЛ бр. 115 к.о. Прњавор, у посједу 
Цепић Белме кћери Суље-Сулејмана, са 1/1 дијела 
посједа; 

-да је к.ч. бр. 490/1 „Кућиште“ њива у по- 
вршини од 1386 m2, уписана у ПЛ бр. 696 к.о. Пр- 
њавор, у посједу Софтић рођ. Мехица Расме кћери 
Јахије, са 1/1 дијела посједа; 

- да је из идентификације издате од стране 
РУГИПП ПЈ Прњавор, број 21.36/952.1-6-164/20 од 
10.09.2020. године, видљиво да к.ч.бр. 492/2, уписана 
у ПЛ бр. 115 к.о. Прњавор, одговара дијелу к.ч. бр. 
4/53, уписаној у зк.ул.бр. 3373 к.о. Прњавор, те да 
дио к.ч. бр. 490/1, уписаној у ПЛ бр. 696 к.о. Прња- 
вор, одговара к.ч. бр. 4/54, уписана у зк.ул. бр. 639 
к.о. Прњавор; 

- да је рјешењем о насљеђивању Основног 
суда у Прњавору, број 78 0 O 001020 06 O од 24.07. 
2008. године, а које је постало правоснажно дана 11. 
08.2008. године, Цепић Белма кћи Суље-Сулејмана, 
проглашена за насљедника на непокретностима 
оставиоца Цепић Суље-Сулејмана сина Мустафе. 

Обзиром на тако утврђено чињенично стање 
одлучено је као у диспозитиву овог закључка, а 
полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 
управном поступку, којим је прописано да 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, по 
службеној дужности или на захтјев странке, те да се 
о исправци доноси закључак, а исправка производи 
правно дејство од дана од кога производи правно 
дејство рјешење које се исправља. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 
Број: 01-475-26/20                               Предсједник 

Датум: 28. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Крајишник Милене кћери Душана из 
Прњавора, у предмету исправке грешке у рјешењу, а 
на основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 
број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 161. и 167. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17), на 33. сједници одржаној дана 28. 
октобра 2020. године,  доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Исправља се грешка у тачки 1. диспо- 

зитива рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 
36-475-153/01 од 31.08.2001. године, а које је право- 
снажно дана 16.10.2001. године, тако да умјесто 
ријечи: „- к.ч. бр. 1632/3 „Грабовац“ њива у по- 
вршини од 383 м2, - к.ч. бр. 1636/2 „Грабовац“ њива 
у површини од 170 м2, укупне површине 553 м2, 
уписано у Пл. бр. 225 к.о. Прњавор“ треба да стоји 
„к.ч. бр. 1632/3 „Грабовац“ њива у површини од 553 
m2, уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Крајишник Милена кћи Душана из Прња- 

вора поднијела је дана 30.07.2020. године захтјев за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине општине 
Прњавор, број 36-475-153/01 од 31.08.2001. године, а 
које је правоснажно дана 16.10.2001.године, којим 
јој је додијељено непосредном погодбом неизгра- 
ђено градско грађевинско земљиште у државној 
својини, означено као к.ч. бр. 1632/3 „Грабовац“ 
њива у површини од 383 m2 и к.ч. бр. 1636/2 „Гра- 
бовац“ њива у површини од 170 m2, укупне по- 
вршине 553 m2, уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор. 
У свом захтјеву наводи да предметно рјешење није 
могуће провести у катастарском операту обзиром да 
је накнадно закључком број 36-476-8-1/2000 од 
26.12.2002. године, извршена исправка грешке у 
рјешењу СО-е Прњавор број 36-476-8/2000 од 09.04. 
2001. године којим је парцела к.ч. бр. 1632/3 к.о. 
Прњавор, прешла са АИПК „Босанска Крајина“ 
ООУР „Вучијак“ Прњавор на општину Прњавор са 
правом располагања, на начин да је исправљена 
површина парцеле, те умјесто 383 m2 исправљена 
површина стоји 553 m2. Уз захтјев је приложила 
фотокопију наведеног рјешења, фотокопију истори- 
јата уписа РУГИПП ПЈ Прњавор, број 21.36/952.1-9-
17/2020 од 15.06.2020. године, извод из „Службеног 
гласника општине Прњавор“, број 3/2001, извод из 
„Службеног гласника општине Прњавор“, број 
8/2002 и извод ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву, уви- 
дом у приложену документацију, утврђено је сље- 
деће: 

-да је рјешењем Скупштине општине Пр- 
њавор, број 36-475-153/01 од 31.08.2001. године, а ко- 
је је правоснажно дана 16.10.2001. године, Краји- 
шник Милени кћери Душана из Прњавора додије- 
љено непосредном погодбом неизграђено градско 
грађевинско земљиште у државној својини, означено 
као к.ч. бр. 1632/3 „Грабовац“ њива у површини од 
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383 m2 и к.ч. бр. 1636/2 „Грабовац“ њива у површини 
од 170 m2, укупне површине 553 m2, уписано у ПЛ 
бр. 225 к.о. Прњавор; 

- да је закључком број 36-476-8-1/00 од 
26.12.2002. године, извршена исправка грешке у 
рјешењу СО-е Прњавор број 36-476-8/00 од 09.04. 
2001. године, којим је парцела к.ч. бр. 1632/3 к.о. Пр- 
њавор, прешла са АИПК „Босанска Крајина“ ООУР 
„Вучијак“ Прњавор на општину Прњавор са правом 
располагања, на начин да је исправљена површина 
парцеле, тако да се умјесто 383 m2 уписује површина 
од 553 m2; 

- да је к.ч.бр. 1632/3 у површини од 553 m2 
до 2002. године била уписана у посједовни лист број 
246 к.о. Прњавор на име посједника АИПК „Боса- 
нска крајина“ ООУР „Вучијак“ Прњавор, те да је 
рјешењем СО-е Прњавор, број 36-476-8/00 од 09.04. 
2001. године и закљуком о исправци грешке СО-е 
Прњавор, број 36-476-8-1/00 од 26.12.2002. године, 
прешла у посједовни лист број 225 к.о. Прњавор, на 
име посједника општина Прњавор, (списак промјена 
416/2002);  

- да је к.ч. бр. 1636/2 у површини од 309 m2 
била до 2002. године уписана у посједовни лист 225 
к.о. Прњавор, на име посједника општине Прњавор, 
те да је рјешењем СО-е Прњавор, број 36-475-
170/2001 од 13.12.2001.године прешла у посједовни 
лист број 3557 к.о. Прњавор на име посједника 
Дулаћ Војислава сина Спасоја (списак промјена 
433/2002); 

- да је у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, парцела 
означена као к.ч. бр. 1632/3 „Грабовац“ њива у повр- 
шини од 553 m2, уписана као посјед општине Пр- 
њавор, са 1/1 дијела посједа.  

Обзиром на тако утврђено чињенично стање 
одлучено је као у диспозитиву овог закључка, а 
полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 
управном поступку, којим је прописано да 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, по 
службеној дужности или на захтјев странке, те да се 
о исправци доноси закључак, а исправка производи 
правно дејство од дана од кога производи правно 
дејство рјешење које се исправља. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  

 
Број: 01-475-153/01                             Предсједник 

Датум: 28. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

477                                                       
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Черековић Миладина сина Ранка из 
Прњавора, у предмету исправке грешке у рјешењу, а 
на основу члана 207. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 161. и 167. По- 
словника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17), на 33. сједници одржаној дана 28. 
октобра 2020. године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Исправља се грешка у тачки 1. диспо- 
зитива рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 
36-475-134/01 од 31.08.2001. године, тако да умјесто: 
„у површини од 477 m2“ треба да стоји „у површини 
од 454 m2“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Черековић Миладин син Ранка из Прњавора 

поднио је дана 08.07.2020. године захтјев за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине општине 
Прњавор, број 36-475-134/01 од 31.08.2001. године, 
којим му је додијељено непосредном погодбом неи- 
зграђено градско грађевинско земљиште у државној 
својини, означено као к.ч. бр. 1643/26 „Кућиште“ 
њива у површини од 477 m2, уписано у ПЛ бр. 225 
к.о. Прњавор, обзиром да је направљена очигледна 
грешка у писању у смислу да је погрешно написана 
површина предметне парцеле, те је умјесто површи- 
не од 454 m2, написано 477 m2. Уз захтјев је при- 
ложио фотокопију наведеног рјешења и ПЛ. бр. 225 
к.о. Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву, уви- 
дом у приложену документацију, утврђено је да је 
рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 36-
475-134/01 од 31.08.2001. године, Черековић Милади- 
ну сину Ранка из Прњавора додијељено непосредном 
погодбом неизграђено градско грађевинско земљи- 
ште у државној својини, означено као к.ч. бр. 
1643/26, уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор. Из при- 
ложеног посједовног листа бр. 225 к.о. Прњавор, 
видљиво је да је парцела означена као к.ч. бр. 
1643/26 „Кућиште“ њива у површини од 454 m2, 
уписана као посјед општине Прњавор, са 1/1 дијела 
посједа.  

Обзиром на тако утврђено чињенично стање 
одлучено је као у диспозитиву овог закључка, а 
полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 
управном поступку, којим је прописано да 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, по 
службеној дужности или на захтјев странке, те да се 
о исправци доноси закључак, а исправка производи 
правно дејство од дана од кога производи правно 
дејство рјешење које се исправља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана  
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пријема овог допунског рјешења.  
 
Број: 01-475-15/20                               Предсједник 

Датум: 28. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

478                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 
буџета општине Прњавор за 2020. годину, Скупшти- 
на општине Прњавор, на 33. сједници одржанoj дана 
28. октобра 2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
у вези са нацртом Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2020. годину 
 
1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса бу- 

џета општине Прњавор за 2020. годину, суштински, 
формално и правно технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-137/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

479                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања нацрта Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 33. сједници одржа- 
нoj дана 28. октобра 2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
у вези са нацртом Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2020. 

годину 
 
1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извр- 

шењу буџета општине Прњавор за 2020. годину, су- 
штински, формално и правно технички је прихва- 
тљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-138/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

480                                                     
 

 На основу члана 19. став 3. Закона о систему  

јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Посло- 
вника o раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор, разматрајући 
годишњи Програм рада Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2020/2021. 
годину, на 33. сједници одржаној 28. октобра 2020. 
године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Годишњи Програм рада 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 
радну 2020/2021. годину 

 
 1. Скупштина општине Прњавор даје са- 
гласност на годишњи Програм рада Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 
2020/2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-158/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

481                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања нацрта Програма рада Скупштине 
општине Прњавор за 2021. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 33. сједници одржанoj дана 28. 
октобра 2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
у вези са нацртом Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2021. годину  
 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општи- 
не Прњавор за 2021. годину, суштински, формално и 
правно технички је прихватљив за даљу скупшти- 
нску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-159/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

482                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о реализацији Стратегије ра- 
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звоја општине Прњавор за период 2012-2020. година 
у 2019. години, Скупштина општине Прњавор, на 33. 
сједници одржанoj дана 28. октобра 2020. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије 
развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 

година у 2019. години 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о реализацији Стратегије развоја општине Пр- 
њавор за период 2012-2020. година у 2019. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-160/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.  
 

483                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о стању цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања општине Прњавор, 
Скупштина општине Прњавор, на 33. сједници одржа- 
нoj дана 28. октобра 2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
о усвајању Информације о стању цивилне 

заштите у систему заштите и спасавања општине 
Прњавор 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја Инфо-  

рмацију о стању цивилне заштите у систему заштите 
и спасавања општине Прњавор. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-022-161/20                            Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
 

484                                                     
 

На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о вршењу инспекцијског 
надзора на подручју општине Прњавор за период од 
01.01-30.06.2020. године, Скупштина општине Прња- 
вор, на 33. сједници одржанoj дана 28. октобра 2020. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У  А К   
о усвајању Информације о вршењу 

инспекцијског надзора на подручју општине 
Прњавор за период од 01.01-30.06.2020. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Информацију о вршењу инспекцијског надзора на 
подручју општине Прњавор за период од 01.01-
30.06.2020. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-022-162/20                             Предсједник 

Датум: 29. октобар 2020. год.     Скупштине општине         
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.
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