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На основу члана 22. став 1. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. 

став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19), члана 37. став 2. тачка 10. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 15/17 и 12/18), члана 5. став 1. тачка г) Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/07 и 32/12) 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 2. 

сједници одржаној дана 3. фебруара 2021. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

O ВРИЈЕДНОСТИ БОДА ЗА ПЛАЋАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Утврђује се вриједност бода за плаћање 

комуналне накнаде за 2021. годину у износу од 0,004 

КМ/m². 

 

Члан 2. 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број:  01-022-10/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу чл. 69. став 1. и 73. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоу- 

прави („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 2. 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 2. 

сједници одржаној дана 3. фебруара 2021. године, 

донијела је 

 
О Д Л У К У 

о  висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта  

за 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине 

објекта. 

 
Члан 2. 

Трошкови уређења градског грађевинског 

земљишта израчунати према одредбама Закона о уре- 

ђењу простора и грађењу и Правилника о обрачуна 

накнаде уређења градског грађевинског земљишта за 

све спроведбене документе просторног уређења изно- 

се просјечно 100 КМ/m2 корисне површине објекта. 

 
Члан 3. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 

дског грађевинског земљишта утврђује се по једи- 

ници корисне површине објекта (КМ/m2) у проце- 

нтима од износа трошкова уређења градског грађе- 

винског земљишта, који је утврђен у члану 2. ове 

одлуке према зонама, и то: 

 - за прву зону 34%, што износи 34,00 КМ/m2, 

 - за другу зону 29%, што износи 29,00 КМ/m2, 

 - за трећу зону 23%, што износи 23,00 КМ/m2, 

 - за четврту зону 17%, што износи 17,00 

КМ/m2, 

 - за пету зону 11 %, што износи 11,00 КМ/m2 

 - за шесту зону 6%, што износи 6,00 КМ/m2. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 4. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 

дског грађевинског земљишта која је утврђена у чла- 

ну 3. ове одлуке примјењиваће се за обрачун тро- 

шкова уређења градског грађевинског земљишта у 

2021. години, а најдуже до 31.3.2022. године. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.     
                                                                                           

Број: 01-022-11/21                                Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 91/15), члана 39. Закона о локалној само- 

управи („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 члана 161. став 1, члана 175. став 2, члана 

190. и члана 201. став 1. Пословника о раду Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор на 2. сједници одржаној дана 3. фе- 

бруара 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности  

по зонама на територији општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1)  Овом одлуком утврђује се висина врије- 

дности непокретности по зонама на територији 

општине Прњавор, по једном m2. 

(2) Зоне грађевинског земљишта су одређе- 

не Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 28/14, 6/16, 31/17,  33/17 и 15/19). 

(3) Утврђене вриједности се односе на ври- 

једност непокретности на дан 31.12.2020. године. 

(4) Вриједности некретнина су наведене у 

Табели 1. која је саставни дио одлуке, и изражене су 

у конвертибилним маркама. 

 
Члан 2. 

             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини вриједности непокретности 

по зонама на територији општине Прњавор, број 01-

022-17/20 од 21.02.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 7/20). 

 
Члан 3. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 
Број: 01-022-12/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                         

 
Табеларни приказ висина вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор 

 

ЗОНЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Катастарска 
општина 

Зона   

Грађеви-

нско 

земљиште 

Пољопри-

вредно 

земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри-      

јско 

земљиште 

Остало 

земљи-

ште 

Стан Кућа 
Пословни 
простор 

Индустри-
јски објекат 

Остали 
објекти 

Прњавор I 38.57 15.26 19.37 19.29 9.64 900 810 1478.7 360 900 

Прњавор II 32.14 1.43 16.88 16.07 8.04 900 810 1092.6 360 900 

Прњавор, дио 

Коњуховци 
III 25.71 1.25 12.92 12.86 6.43 900 810 1092.6 360 900 

Дио Прњавор, 

Коњуховци, 

Ратковац, 

Околица 

IV 19.29 1.17 10.13 9.64 4.82 900 810 1092.6 360 900 

Дио Бабановци, 

Вучијак, Караћ, 

Околица, 

Ратковац 

V 12.86 1.05 6.19 6.43 3.21 450 405 540 180 450 

Дио Г. Штрпци, 

Вучијак, 

Бабановци, 

Околица, 

Ратковац, 

Коњуховци 

VI 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450 405 540 180 300 

ЗОНЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗОНА I 

Дио-Бабановци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дио - Вучијак I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи 

Палачковци 
I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи Штрпци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Доња Илова I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
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Катастарска 

општина 
Зона   

Грађеви-
нско 

земљиште 

Пољопри-
вредно 

земљиште 

Шумско 

земљиште 

Индустри-      
јско 

земљиште 

Остало 
земљи-

ште 

Стан Кућа 
Пословни 

простор 

Индустри-

јски објекат 

Остали 

објекти 

Доњи 

Палачковци 
I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Доњи Штрпци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дио - Караћ I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дио-Коњуховци I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Кулаши I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Лишња I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Насеобина 

Лишња 
I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Насеобина 

Хрваћани 
I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дио - Околица I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Поточани I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дио - Ратковац I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Хрваћани I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Шерег Илова I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Шибовска I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Штивор I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Доњи Смртићи I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Пураћи I 9.90 1.05 2.04 4.95 2.11 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

ЗОНА II 

Велика Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Гусак II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Гаљиповци II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горња Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горња Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи 

Гаљиповци 
II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Доња Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

 Доњи 

Гаљиповци 
II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Јадовица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Кремна II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Мравица II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Печенег Илова II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Чорле II 5.85 0.90 1.87 2.93 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

ЗОНА III 

Брезик III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Вршани III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Гајеви III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи Смртићи III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Млинци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Мрачај III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Скакавци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Црквена III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Чивчије III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Шаринци III 4.50 0.90 1.67 2.25 1.80 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

ЗОНА IV 
 

Грабик Илова IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Горњи Вијачани IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Доњи Вијачани IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Дренова IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Кокори IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Ново Село IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Орашје IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Отпочиваљка IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Парамије IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Поповићи IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Просјек IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 

Срповци IV 3.60 0.52 1.36 1.80 1.04 450.00 405.00 540.00 180.00 200.00 
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На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) и чл. 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 2. сједници 

одржаној дана 3. фебруара 2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног 

простора у 2020. години за подручје општине 

Прњавор 

                                                      

Члан 1. 

           Просјечна коначна грађевинска цијена једног 

m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2020. 

години за подручје општине Прњавор, а која служи 

као основица за израчунавање висине ренте за изгра- 

дњу објеката на подручју које обухвата градско гра- 

ђевинско земљиште, утврђује се у износу од 650,00 

КМ (словима: шест стотина педесет конвертибилних 

марака). 

 

Члан 2. 

             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да ва- 

жи Одлука о утврђивању просјечне коначне грађе- 

винске цијене једног m2 корисног стамбеног и посло- 

вног простора у 2019. години за подручје општине 

Прњавор, број: 01-022-22/20 од 21. фебруара 2020. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, број 

7/20). 

 

Члан 3. 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-13/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. 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 Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 69. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и 

члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор, на 2. сједници 

одржаној дана 3. фебруара 2021. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту 

Члан 1. 

У Одлуци о уређењу простора и грађеви- 

нском земљишту („Службени гласник општине Пр- 

њавор“, бр. 14/14, 6/16, 31/17, 33/17, 15/19 и 17/19), у 

члану 21. став 1. тачка 2. мијења се и гласи:  

„2) у једнаким мјесечним ратама за износе 

ренте и уређења веће од 2.000,00 КМ збирно, на 

начин да се 20 % износа плаћа у року од осам дана 

од дана закључења уговора и прије издавања гра- 

ђевинске дозвооле, а преосталих 80 % од утврђеног 

износа у периоду који не може бити дужи од 12 

мјесеци од дана закључивања уговора, уз претходно 

прибављање инструмента обезбјеђења плаћања – 

гаранција банке.“ 

 

Члан 2. 

У члану 22. ријечи: „или мјеница без проте- 

ста“ бришу се. 

 

Члан 3. 

 У члану 23. ставу 1. ријечи: „или мјеницу без 

протеста“ бришу се. 

 

Члан 4. 

 У члану 24. ријечи: „или мјеницу без про- 

теста“ бришу се. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-14/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републоике Српске“, бр. 54/02, 

41/08 и 63/14), члана 39. Закона о локалној само- 

управи („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. и 201. Пословника о раду Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор, на 2. сједници одржаној дана 3. 

фебруара 2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР КОЈИ ЋЕ У СВОЈСТВУ 

СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ПРИСУСТВОВАТИ 

ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком делегирају се одборници Ску- 

пштине општине Прњавор који ће у својству слу- 

жбеног лица присуствовати закључењу бракa. 

 

Члан 2. 

За закључење брака на подручју општине 

Прњавор, пријављеног у мјесним канцеларијама 
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Општинске управе општине Прњавор, у својству 

службеног лица, делегирају се: 

1. Жељко Симић, 

2. Свјетлана Малић,  

3. Дражен Микић, 

4. Борислав Петровић, 

5. Немања Лукић,  

6. Драгана Њежић,  

7. Ненад Ђекић, 

8. Сузана Шврака,  

9. Душко Миоданић,  

10. Борис Жижак,  

11. Владо Жунић,  

12. Милан Петровић,  

13. Славиша Милинчић,  

14. Велибор Тривичевић,  

15. Борис Ђурић,  

16. Синиша Малешевић,  

17. Бране Петрушић,  

18. Вукашин Бацковић,  

19. Марина Ђураш,  

20. Ђорђе Прерадовић,  

21. Драган Радић,  

22. Бојан Суботић, 

23. Горан Шарчевић, 

24. Небојша Тодић,  

25. Мирко Буквић,  

26. Милорад Кондић,  

27. Миле Шљивић,  

28. Горан Земун,  

29. Бранко Декет.                                                   

                                              

Члан 3. 

Накнада одборнику који у својству службе- 

нoг лица присуствује закључењу брака износи 20,00 

КМ, по закљученом браку. 

                                                          

Члан 4. 

Накнада утврђена у члану 3. ове одлуке, де- 

легираним одборницима исплаћују се на текући ра- 

чун одборника, на основу списка сачињеног од стра- 

не матичара, а овјереног од стране начелника Одје- 

њења за општу управу. 

                                                         

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-16/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. 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 Пр- 

њавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. став 1. и 201. 

став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

21/17, 23/17, и 32/17), Скупштина општине Прњавор, 

на 2. сједници одржаној дана 3. фебруара 2021. годи- 

не, донијела је 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о куповини земљишта од Римокатоличке цркве 

(Римокатоличке црквене општине) у Прњавору 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком, Скупштина општине Прња- 

вор купује земљиште означено као к.ч. 179/5, по ку- 

лтури њива 4. класе, површине 136 квадрата, упи- 

сано у ПЛ број 911/2 к.о. Прњавор, посјед Римо- 

католичка црквена општина, што по старом премјеру 

одговара к.ч. 10/36, њива, површине 136 квадрата, 

уписано у ЗК ул. бр. 107, власништво Римокато- 

личка црква у Прњавору, и земљиште означено као 

к.ч. 179/6, по култури њива 4. класе, површине 195 

квадрата, уписано у ПЛ број 911/2 к.о. Прњавор, 

посјед Римокаторичка црквена општина, што по ста- 

ром премјеру одговара к.ч. 10/170, њива, површине 

195 квадрата, уписано у ЗК ул. бр. 107, власништво 

Римокатоличка црква у Прњавору.  

 

Члан 2. 

 Општина Прњавор је дужна исплатити на- 

кнаду за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 

износу од 12.766,67 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 овлаштеним лицем Бањалучке би- 

скупије - Жупа св. Анте Падовански, из Прњавора, 

након прибављеног позитивног мишљења Правобра- 

нилаштва Републике Српске.    
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  
 

Број: 01-022-17/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу чл. 2.12, 2.14. и 2.15. став 5. Избо- 

рног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), чл. 2. и 7. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и ра- 

зрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Слу- 

жбени гласник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18 и 36/19) 

и члана 37. став 2. Статута oпштине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор на 2. сједници 

одржаној дана 3. фебруара 2021. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком расписује се Јавни оглас за 

именовање једног члана Општинске изборне коми- 

сије Прњавор, (у даљем тексту: чланa ОИК). 

(2) Код избора за члана ОИК водиће се 

рачуна, у смислу члана 2.14. Изборног закона БиХ: 

1) да састав Општинске изборне комисије 

одражава заступљеност конститутивних народа, 

укључујући и остале, водећи рачуна о последњем по- 

пису становништва проведеном на државном нивоу,  

2) да састав Општинске изборне комисије 

одражава равноправну заступљеност полова. 
 

Члан 2. 

Мандат члана ОИК траје седам година и тече 

од дана давања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ на Одлуку Скупштине општи- 

не Прњавор о именовању члана ОИК.  
 

Члан 3. 

(1) Члан ОИК не заснива радни однос. 

(2) Члан ОИК има право на мјесечну накна- 

ду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде 

за рад чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 4. 

Општи услови: 

1) да је лице са правом гласа - лице старије 

од 18 година, 

2) да је лице са одговарајућом стручном спре- 

мом и искуством у провођењу избора. 
 

Члан 5. 

Посебни услови: 

1) да има пребивалиште на подручју општи- 

не Прњавор, (Изузетак: Члан Општинске изборне 

комисије може бити лице са пребивалиштем из друге 

општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем 

у општини Прњавор који испуњавају услове тражене 

јавним огласом.), 

2) да има завршен факултет, VII/1 степен 

стручне спреме или завршен факултет Болоњског 

система студирања са најмање 180 ECTS,  

3) да посједује искуство у спровођењу избо- 

ра (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије 

може бити лице које има VII/1 степен стручне 

спреме, завршен правни факултет, односно завршен 

правни факултет Болоњског система студирања са 

најмање 180 ECTS, без изборног искуства.): 

 1. под искуством у спровођењу избора подра- 

зумијева се: 

 - чланство у изборној комисији и 

 - чланство у бирачком одбору на изборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 
   

Члан 6. 

 За члана Општинске изборне комисије не мо- 

же се кандидовати лице: 

1) које се не може кандидовати у смислу 

одредби чланова 1.6, 1.7. и 1.7а. Изборног закона 

БиХ, 

2) које је члан највишег извршно-полити- 

чког органа политичке странке или коалиције (пре- 

дсједник, потпредсједник, генерални секретар или 

члан извршног одбора или главног одбора), 

3) које је носилац изабраног мандата или је 

члан извршног органа власти, осим у случајевима 

предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона 

БиХ, 

4) које је кандидат за изборе за било који 

ниво власти, 

5) којем је изречена казна за радњу која пре- 

дставља тежу повреду изборних закона или прописа 

за коју је лично одговорно, у последње четири 

године, рачунајући од дана правоснажности одлуке, 

6) које обавља извршну функцију, како је 

утврђено одредбама члана 1.8. сатв 6. Изборног за- 

кона БиХ, односно лице које је на дужност именовао 

Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, 

Влада Републике Српске, кантонална влада и ску- 

пштина општине. 

 
Члан 7. 

 Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су ду- 

жни приложити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова у оригиналу или овјереној копији: 

 1) увјерење о држављанству (не старије од 

шест мјесеци), 

 2) извод из матичне књиге рођених, 

 3) доказ о мјесту пребивалишта надлежног 

органа (не старији од три мјесеца), 

 4) доказ о стручној спреми (овјерена дипло- 

ма о стеченој стручној спреми), 

 5) доказ о посједовању искуства у прово- 

ђењу избора осим за кандидате изузете из члана 5. 

став 3. ове олдуке, 

 6) својеручно потписану и код надлежног 

органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са 

последњег пописа становништва у Босни и Херце- 

говини, 

 7) својеручно потписану и код надлежног 

органа овјерену изјаву да се на њега не односе 

одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ. 

 
Члан 8. 

 (1) Рок за подношење пријава је осам дана 

од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, дневном листу „Вече- 

рње новости“.  

(2) Ако Јавни оглас не буде објављен исто- 

времено, рок ће се рачунати од дана последњег обја- 

вљивања. 

 (3) Јавни оглас ће се објавити и на интернет 

страници општине Прњавор (www.prnjavor.ba), али 

се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање 

кандидата. 

(4) Неблаговремене и непотпуне пријаве не- 

ће се узети у разматрање.  

(5) Пријаве са доказима о испуњавању 

општих и посебних услова могу се доставити лично 

или путем поште на адресу: Скупштина општине 

http://www.prnjavor.ba/


4.2.2021.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5                                  7 
 

Прњавор, Улица Светог Саве, бр. 10, 78430 Прњавор, 

са назнаком „Комисија за провођење поступка по 

Јавном огласу за именовање једног члана Општинске 

изборне комисије Прњавор“. 

 

Члан 9. 

Поступак спровођења јавног огласа и сачи- 

њавање ранг-листе кандидата врши Комисија за 

спровођење поступка по јавном огласу за именовање 

једног члана Општинске изборне комисије Прњавор 

(у даљем тексту: Конкурсна комисија), коју именује 

Скупштина општине.   

 

Члан 10. 

Све што није дефинисано овом одлуком 

примјењиваће се одредбе одговарајућих законских и 

подзаконксих прописа. 

 

Члан 11. 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-18/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 53. Закона о заштити ста- 

новништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 90/17, 42/20, 98/20), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 3. фебруара 2021. године,  донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  И СУЗБИЈАЊЕ, 

ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чланом 3. Закона о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 90/17, 42/20 и 98/20), прописана је 

обавеза планирања, предузимања и провођења мјера 

за спречавање и сузбијање, елиминацију и еради- 

кацију заразних болести јединицама локалне самоу- 

праве и њеним органима, здравственим и другим 

установама, предузећима и другим правним и физи- 

чким лицима. 

 У спровођењу превентивних мјера за спре- 

чавање и сузбијање заразних болести људи, Ску- 

пштина општине преко својих органа, као и здра- 

вствене и друге установе, предузећa и друга правна и 

физичка лица, усмјериће активности нарочито на 

спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих 

мјера. 

Стручно спровођење превентивних мјера 

заштите становништва од заразних болести, вршиће 

Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 

Лука и ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор, а контролу 

спровођења превентивних мјера заштите становни- 

штва од заразних болести, вршиће здравствени 

инспектори и инспектори за храну општине Пр- 

њавор. 

 

II 

МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 

 

1) Обезбјеђење санитарно техничких услова 

за одржавање личне и опште хигијене и уклањање 

отпадних материја у домаћинству на приватном 

посједу, у објектима у којима се обавља пословна 

дјелатност и у њиховој околини, средствима сао- 

браћаја и свим мјестима јавног окупљања 

Правна лица и предузетници, привредна 

друштва, установе и власници приватних посједа 

дужни су у својим објектима и њиховој околини 

обезбиједити санитарно-техничке услове за одржава- 

ње личне и опште хигијене, те уклањати отпадне 

материје на начин који не угрожава здравље људи. 

 

2) Обезбјеђење здравствено исправне воде 

намијењене за пиће 

 Извршиоци ове мјере су КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор, Институт за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука и Хигијенско-епидемиолошка 

служба ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор. 

Мјеру треба спроводити континуирано то- 

ком 2021. године, а надзор над спровођењем ове мје- 

ре вршиће се контролом хигијенске исправности 

воде за пиће према Плану превентивних мјера зашти- 

те становништва на подручју општине Прњавор за 

2021. годину  

Средства за спровођење контроле воде из 

јавних водних објеката (школски водни објекти, бу- 

нари и извори) обезбиједиће се из буџета Општине 

Прњавор, а средства за анализе воде градског во- 

довода обезбијеђује КП „Водовод“ а.д. Прњавор, 

према Уговору сачињеном између КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор и Института за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука. 

 3) Обезбјеђење микробиолошке исправности 

хране и предмета опште употребе као и чистоће 

опреме, уређаја радне одјеће, радних површина и 

руку радника који раде у производњи и промету тих 

производа 

 Ову мјеру дужни су спроводити сви субје- 

кти који се баве производњом и прометом хране и 

предмета опште употребе. 

 Задатак је трајан, а надзор над спровођењем 

ове мјере вршиће се контролом хигијенске испра- 

вности хране и предмета опште употребе у про- 

изводњи и промету. 

 Средства обезбјеђују субјекти који послују 

са храном и предметима опште употребе, а у случају 

појаве тровања вршиће се циљна испитивања. 
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За циљна испитивања у случају тровања 

средства се обезбjеђују из буџета Општине Прњавор. 

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на јавним површинама, насељеним 

мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, 

објектима за производњу и промет хране и предмета 

опште употребе, те сировина за њихову прои- 

зводњу,односно средства намијењена за њихов пре- 

воз, објектима и просторијама за одлагање отпадних 

материја, објектима здравствених установа, објекти- 

ма и средствима јавног саобраћаја, стамбеним обје- 

ктима и двориштима, мјестима јавног окупљања и 

задржавања људи и осталим објектима привредних 

друштава, других правних и физичких лица 

-Превентивна дезинфекција  

Извршилац превентивне дезинфекције је Хи- 

гијенско-епидемиолошка служба ЈЗУ „Дом здравља“ 

Прњавор, а односи се на дезинфекцију јавних водних 

објеката (школских водних објеката, градских бунара 

и школских просторија). 

-Превентивна дератизација и дезинсекција 

 Извршилац систематске дератизације и дези- 

нсекције је најповољнији извођач у складу са Зако- 

ном о јавним набавкама, а могу је обављати здра- 

вствене установе и друго правно лице које испу- 

њавају услове у погледу стручног кадра, опреме и 

средстава, тј. задовољавају прописане норме у скла- 

ду са Законом о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником о начину 

обављања дезинсекције, дезинфекције и дератизације 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 118/18). 

Систематска дератизација и дезинсекција 

обухвата: 

- индивидуална домаћинства, 

- стамбени фонд, 

- предшколске, школске и вјерске установе, 

- јавне зелене површине, 

- обале ријека, 

- канализациону мрежу, 

- привредне субјекте (предузећа, угостите- 

љске, занатске и трговачке радње). 

 Рокови за спровођење дератизације су март/ 

април и септембар/октобар 2021. године. 

 Рокови за спровођење дезинсекције су март/ 

мај и август/октобар 2021. године, с тим што се роко- 

ви за дезинекцију могу помјерити с обзиром на вре- 

менске услове и појаву или инвазију инсеката. 

Средства за спровођење ове мјере обезбје- 

ђују корисници услуга и јединице локалне самоу- 

праве. 

5) Обезбјеђивање резерви лијекова, дези- 

нфекционих средстава, заштитних и других меди- 

цинских средстава и опреме за употребу у случају 

избијања епидемија 

 6) Уклањање људских и животињских излу- 

чевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода и 

других отпадних материја на начин и под условима 

који не угрожавају здравље становништва, извори- 

шта воде за пиће и животну средину 

 

Ову мјeру спроводи КП „Парк“ а.д. Прња- 

вор према Плану (које је дужно сачинити Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције, у 

складу са законским одредбама), као и предузећа, 

предузетници и физичка лица која обављањем 

својих дјелатности стварају отпадне воде и остале 

отпадне материје. 

Задатак је трајан. 

Средства обезбјеђују привредна друштва, 

самостални предузетници и физичка лица. 

 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести су: 

 

1) Епидемиолошки надзор, те здравствено 

образовање и континуирано информисање запосле- 

них радника, пацијената и становништва о кретању 

заразних болести, карактеристикама појединих боле- 

сти, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој 

ситуацији, 

2) Санитарни надзор над лицима запосле- 

ним на одређеним пословима и посебну едукацију 

тих лица,  

Ради спречавања преношења заразних боле- 

сти под санитарни надзор стављају се лица која раде: 

- у производњи, преради и промету храном, 

- на одржавању система за снабдијевање ста- 

новништва водом за пиће, 

- у производњи козметичких средстава,  

- на пословима рада са дјецом предшколског 

узраста у области образовања и васпитања учени- 

чког стандарда, 

- у играоницама, 

- на пружању услуге његе и уљепшавања ли- 

ца и тијела,  

- на пословима производње, паковања и изда- 

вања лијекова и медицинских средстава, 

- здравствени радници, здравствени сарадни- 

ци и други радници који раде у организационој једи- 

ници здравствене установе или здравственој уста- 

нови која пружа здравствене услуге у одређеним 

областима, 

- лица која обављају практичну наставу на 

горе наведеним пословима. 

Извршиоци ове мјере су Домови здравља и 

Институт за јавно здравство Републике Српске.  

Средства обезбјеђују предузетници и преду- 

зећа за санитарни преглед запослених који се обавља 

сваких 6 мјесеци. 

 Посебна едукација за стицање основних зна- 

ња о хигијени животне и радне средине, хигијени 

животних намирница, хигијени исхране, личној 

хигијени, о заразним и паразитарним болестима и за 

стицање основних знања из правних прописа који 

регулишу област заштите становништва од заразних 

болести се спроводи над лицима која су стављена 

под здравствени надзор тј. лица која у својим посло- 

вима и радним задацима долазе у контакт са живо- 

тним намирницама и предметима опште употребе 

или која пружају хигијенске услуге другим лицима. 

Извршиоци ове мјере су Домови здравља и 

Институт за јавно здравство Републике Српске.  

Средства за спровођење ове мјере обезбје- 

ђује послодавац, а едукација запослених је обавезна 

сваке 4 године. 
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3) Епидемиолошко истраживање на терену 

ради раног откривања извора и путева преношења 

заразних болести, откривање лица која су била 

изложена примарном извору заразе и у контакту са 

обољелим лицима као и здравствени надзор над тим 

лицима, 

4) Лабораторијско испитивање и брзу дија- 

гностику заразног обољења, те верификацију узро- 

чника заразне болести у референтном центру за ми- 

кробиолошка лабораторијска испитивања узрочника 

заразне болести, 

5) Мјере карантина и стављање у карантин 

лица које је било у контакту са лицем обољелим од 

посебно опасне заразне болести, у складу са препо- 

рукама Института, 

6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај 

лица у изолацији и њихово лијечење у здравственој 

установи као и превоз санитетским возилом тих 

лица, 

7) Евиденцију, пријављивање, обавјештава- 

ње и достављање извјештаја Институту о заразним 

болестима, 

8) Имунизацију и хемопрофилаксу против 

заразних болести, 

9) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и 

другог хуманог материјала код добровољних дава- 

лаца крви, 

10) Спровођење организационих, техничких, 

дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других 

мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних 

инфекција у здравственим установама, 

11) Адекватно управљање медицинским 

отпадом, 

12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације у току и након завршетка заразне 

болести, 

13) Здравствени надзор над лицима која носе 

узрочнике одређених заразних болести и над пу- 

тницима у међународном саобраћају који долазе из 

подручја зараженог или угроженог посебно опасном 

заразном болешћу, колером или маларијом, 

14) Безбједан транспорт инфективног биоло- 

шког материјала,  

Све напријед наведене мјере спроводе здра- 

вствене установе.  

15) Спровођење мјера заштите у циљу спре- 

чавања или сузбијања заразног обољења изазвана 

вирусом корона-Covid 19. 

Извршиоци ове мјере су Домови здравља и 

Институт за јавно здравство Републике Српске. 

Задатак је трајан.  

 

3) Ванредне мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести  

 

 Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 

долази до угрожавања безбједности и здравља људи, 

постојањем непосредне опасности за масовно пре- 

ношење заразне болести. 

Ванредне мјере обухватају: 

1) ограничење кретања у зараженом и угро- 

женом подручју, и стављање под здравствени надзор 

лица које је било у контакту са зараженим лицем, 

2) ограничење или забрана промета поје- 

дине или свих врста робе и средстава на одређеном 

подручју, 

3) престанак рада васпитно-образовних уста- 

нова и забрану окупљања на јавним мјестима,  

4) увођење обавезног ангажовања запо- 

слених у здравственим установама и других грађана 

на отклањању посљедица настале ситуације, 

5) ванредну вакцинацију, односно хемопро- 

филаксу,  

6) изолацију обољелих у кућним условима 

или другом адаптираном објекту када због масовног 

оболијевања није могућа изолација у здравственој 

установи,  

7) уступање и адаптација других објеката и 

ангажовање потребних средстава и опреме за потре- 

бе здравствене службе, 

8) успостављање карантина и стављање у 

карантин лица које је било у контакту са лицем обо- 

љелим од посебно опасне заразне болести, те у скла- 

ду са препорукама и друге мјере које природа боле- 

сти налаже, односно мјере које предложи Свјетска 

здравствена организација, 

9) информисање јавности о актуелној епи- 

демиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, мје- 

рама које се предузимају и које треба да предузму 

грађани. 

У циљу спровођења заштите становништва 

од заразне болести Министарство за заштиту здра- 

вља и социјалну заштиту, на приједлог Института 

доноси годишњи Програм мјера за спречавање и 

сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних боле- 

сти за подручје Републике. 

 Скупштине јединице локалне самоуправе 

доносе властите Програме за своје подручје, којим 

се обезбјеђују средства и извршиоци, рокови изврше- 

ња и врше надзор над спровођењем мјера. 

Трошкови спровођења мјера у случају про- 

глашења епидемије за подручје јединице локалне 

самоуправе финансирају се из буџета јединица 

локалне самоуправе.  

 

4) Остале мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести  

 

 1) Сахрањивање, ексхумација и превоз 

умрлих лица мора се вршити на начин који онемо- 

гућава ширење заразне болести.  

2) Превоз умрлих лица врше правна лица 

или предузетници регистровани за обављање те дјела- 

 

дјелатности намјенским возилом.  

3) Превоз умрлих у међународном саобра- 

ћају може се вршити и средствима јавног превоза, у 

складу са међународним прописима. 

 4) У случају смрти посебно опасне заразне 

болести, опремање умрлог лица обавља се у здра- 

вственој установи у којој је лице умрло. 
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Ексхумација се врши уз рјешење-сагласност 

здравственог инспектора, а трошкове сноси подно- 

силац захтјева за ексхумацију.  

Сахрањивање умрлих лица се може вршити 

само на мјестима одређеним за сахрањивање.  
 

III 

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 
 

 Ради ефикасније стручне примјене пропи- 

саних и других мјера превентивне здравствене зашти- 

те становништва од заразних болести, здравствене 

службе морају: 

 - бити оспособљене за рано отклањање изво- 

ра заразе и путева преношења заразе, 

 - вршити лабораторијско испитивање узро- 

чника заразних болести, односно епидемија заразних 

болести, 

 - обезбједити довољне резерве вакцина за 

болести које подлијежу обавезној имунизацији. 

 О спровођењу овог Програма стараће се здра- 

вствена инспекција и инспекција за храну уз 

овлашћење Инспектората. 

Према овом програму сачиниће се План пре- 

вентивне заштите становништва од заразних болести 

на подручју општине Прњавор за 2021. годину. 
 

IV 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Овај програм ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-19/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 16. Закона о заштити стано- 

вништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 90/17,42/20 и 98/20), члана 

37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника o раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 2. 

сједници одржаној 2. фебруара 2021. године,  доније- 

ла је  

 

П Р О Г Р А М 

МЈЕРА СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ 

ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I 

Увод 
 

Видно је да су присутне све веће климатске 

промјене које имају велики утицај на појаву и 

мутацију глодара и узрочника појаве заразних 

болести. Једна од посљедица климатских промјена је 

и њихов утицај на појаву, распрострањеност и 

сезонске варијације заразних болести људи. То у 

ствари подразумијева појаву и ширење већ посто- 

јећих заразних болести на подручјима гдје их раније 

није било, али и појаву нових заразних болести. 

Највећи утицај климатске промјене имају на 

векторске заразне болести. То су болести чији узро- 

чник извјесно вријеме, прије него што доспије у 

организам свог домаћина, проведе у вектору (кома- 

рци, крпељи и различите друге врсте инсеката). 

Вектори су организми који немају механизме за 

одржавање тјелесне температуре, па директно зависе 

од спољашње температуре. Одговарајућа темпера- 

тура и влажност ваздуха су основни предуслов за 

развој јаја и ларви инсеката у одрасле јединке, тако 

да у условима високе температуре и велике вла- 

жности њихов број може да порасте и за неколико 

пута. Процјењује се да свако повећање температуре 

ваздуха за 0,1 степен Целзијуса шири станиште 

комараца и до 150 километара у правцу сјеверне 

географске ширине земљине кугле.  

Због повећања случајева оболијевања код 

људи у свијету и појаве ових обољења у неким 

европским земаљама гдје их раније није било, ове 

заразне болести су постале пријетеће болести у 

Европи. 

Годишњим планом систематске 

превентивне дезинсекције на подручју општине 

Прњавор за 2021. годину дефинишу се мјере 

превенције векторских заразних болести које могу 

представљати пријетњу за јавно здравље, и то 

сљедеће мјере: 

1. Сузбијање комараца и других преносиоца 

заразних болести које треба проводити плански, 

организовано и дугорочно и најмање два пута 

годишње, 

2. Пооштрити извођење мјера дезинсекције, због 

напријед изнесених чињеница, 

3. Надлежне институције (Јавна здравствена уста- 

нова Институт за јавно здравство (у даљем 

тексту Институт) и здравствена инспекција, 

инспекција за храну и ветеринарска инспекција 

требају пооштрити надзор и контролу систе- 

матске дезинсекције, 

4. Извођачи су у обавези: 

- Да на вријеме обавијесте надлежне органе 

општине и Институт о припремним радњама за 

вршење систематске дезинсекције, што значи 

да извођач на вријеме треба упознати надлежне 

установе,  

- Донијети оперативни План спровођења дези- 

нсекције тако да и грађани на вријеме буду 

обавијештени, 

- Легла за развој комараца претходно требају 

бити позиционирана те се на основу тога треба 

формирати база података са сталним, привре- 

меним и потенцијалним леглима, 

- Сузбијање комараца се треба вршити свеобу- 

хватно при чему рад заснивати превасходно на 

ларвицидном третману, а сузбијање одраслих 

форми свести на неопходан оптимум, 

- Дезинесекцију вршити еколошки најприхва- 

тљивијим биоцидима,  

- Правовремено обавијестити становништво о 

свим активностима везаним за сузбијање кома- 
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раца. Овакав приступ са тежиштем на ларви- 

цидном третману између осталог има за циљ 

очување животне средине, 

- На основу мониторинга одабрати дозу и конце- 

нтрацију инсектицида који ће се употријебити 

(стручни тим), 

- Након обављене дезинсекције доставити Инсти- 

туту извјештај о извршеној дезинсекцији. 

Рокови за спровођење дезинсекције су март/ 

мај и август/октобар 2021. године, с тим што се 

рокови за дезинекцију  могу помјерити с обзиром на 

временске услове и појаву или инвазију инсеката. 

 Годишњим планом систематске превентивне 

дератизације за подручје општине Прњавор за 2021. 

години дефинише се: 

1. Обим посла, односно дефинисаност подручја на 

коме ће се спровести систематска превентивна 

дератизација, 

2. Вријеме извођења, 

3. Врсте средстава и препарата, њихове количине 

и начине примјене, 

4. Обавезе извођача дератизације, 

5. Начине обавјештавања грађана, правних и физи- 

чких лица, 

6. Обавезе правних и физичких лица, 

7. Надзор над спровођењем дератизације (врсте 

надзора, извршиоци). 

 

II 

Обим посла 

 

Дефинисаност подручја на коме ће се спро- 

вести превентивна систематска дератизација: 

а) отворени и затворени водотоци, паркови, 

гробља, површине које нису приведене урбани- 

стичкој намјени, саобраћајнице, мостови, отворена и 

затворена паркиралишта, тргови, тржнице и пијаце, 

јавни нужници и друга јавна мјеста на којима постоји 

могућност задржавања и размножавања штетних 

глодара, 

б) канализациона мрежа за одвођење отпа- 

дних и оборинских вода, уређаји за пречишћавање 

тих вода, те септичке јаме и сл., 

в) шахтови и енергетски канали топлово- 

дних, електричних, телефонских и других инстала- 

ција, 

г) депоније смећа и отпадних материја, 

д) објекти и средства јавног превоза (ауто- 

буске станице, гаражни простори и хангари саобра- 

ћајних средства за јавни превоз), 

ђ) сви објекти и просторије које служе за про- 

изводњу, прераду животних намирница и предмета 

опште употребе, 

ж) помоћни простори стамбених и стамебно-

пословних зграда у свим облицима својине укљу- 

чујући: подруме, таване, дрварнике, магацинске про- 

сторе, дворишта, гараже, отворена и затворена ђу- 

бришта, 

з) просторије за остављање пољопривредних 

машина и оруђа, те припадајуће површине тих 

објеката (дворишта и сл.), 

и) неуређене или дјелимично уређене зелене 

и друге јавне површине у околини стамбених зграда, 

ј) подруми, тавани, магацински про- 

стори, дворишта, гараже, отворена и затворена 

ђубришта те пословне и помоћне просторије на 

којима постоји могућност размножавања глодара, 

посебно простори за складиштење и припрему 

хране, те припадајуће површине: 

- предузећа, трговачких, угоститељских и зана- 

тских радњи, 

- хотелско-туристичких, угоститељских, спортских 

и рекреационих простора, 

- предшколских, школских, вјерских установа и 

институција, ђачких и студентских домова, домо- 

ва пензионера и других сличних објеката, 

- здравствених установа у свим облицима својине, 

- објеката за пружање медицинских и хигијенских 

услуга становништву (педикерски, козметички, 

фризерски и бријачки салони, центри за масажу, 

соларијуми, хиропрактичне ординације), 

- органа управе, јавних предузећа и установа, при- 

вредних друштава организација и других правних 

лица у свим облицима својине, као и физичких 

лица која обављају обртничку дјелатност, 

- услужних, трговачких, занатских и угостите- 

љскох радњи, а нарочито оних које се баве прои- 

зводњом, складиштењем и прометом животних 

намирница, 

- других правних и физчких лица, 

- свих осталих субјеката/објеката и других мјеста 

на којима постоји могућност задржавања и ра- 

змножавања штетних глодара. 

 

III 

Вријеме извођења 

 

Дератизација ће се вршити у двије опе- 

ративне фазе рада (прољетна и јесења) сваке кале- 

ндарске године и обавезно се изводи у свакој опе- 

ративној фази на свим објектима и просторима који 

су напријед наведени. 

Дератизација се изводи континуирано у 

току цијеле године, а оперативне (ударне) фазе се 

изводе у прољетном и јесењем периоду када је 

највећа популација штетних глодара, те када се због 

био- лошког циклуса и миграционих својстава 

глодара постижу и најбољи ефекти уништавања 

истих у насељеним мјестима. 

Правна и физичка лица, те извођачи дера- 

тизације требају се придржавати временских терми- 

на извођења дератизације, а то су: 

а) Прољетна дератизација ће се спроводити 

у временском периоду март/април 2021. године, 

б) Јесења дератизација ће се изводити у вре- 

менском периоду септембар/октобар 2021. године. 

 

Интервентна дератизација је трећа фаза изво- 

ђења дератизације, а она ће се спроводити по уоче- 

ном присуству штетних глодара. Интервентна дера- 

тизација мора се спровести у објектима и про- 

сторима када се уочи повећан број глодара, као и у 

свим случајевима када се појави несигурна или 

погоршана епидемиолошка ситуација заразних боле- 

сти које преносе глодари. Интервентна дератизација 

временски се изводи током цијеле календарске 
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године, између двије фазе, а све до почетка прве 

односно прољетне оперативне фазе дератизације на  

подручју општине Прњавор у наредној години.  

 

Континуитет дератизације се постиже обра- 

дом мјеста која служе као стална легла и станишта 

глодара успостављањем тзв. ,,сталних хранилишта“ 

која се одржавају током цијеле године. 

 

IV 

Врсте средстава и препарата, њихове количине и 

начини примјене 

 

Дератизација се изводи хемијским средстви- 

ма и препаратима чија је употреба дозвољена у Ре- 

публици Српској и која уз токсиколошку оцјену 

имају и доказ о утврђеној ефикасности, према про- 

писима који регулишу ову област, а писмени доказ 

подносе извођачи дератизације, на основу Закона о 

биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 37/09) и припадајућих подзаконских аката. 

Примјена активних састојака у мамцима који 

ће се користити у дератизацији мора одговарати 

листи отрова који се могу стављати у промет у 

Републици Српској, а која је утврђена Рјешењем о 

утрђивању листе отрова који се могу стављати у 

промет у Републици Српској. 

Контролу примјене средстава тј. усклађеност 

хемикалија и биоцида те контролу посједовања 

увјерења Министарства здравља  обавља надлежна 

инспекција. 

 

V 

Обавезе извођача дератизације 

 

Извођач дератизације мора имати одобрење 

Министарства здравља и социјалне заштите Репу- 

блике Српске, мора испуњавати услове у погледу 

просторија, стручне спреме запослених, техничке 

опремљености и дртугих услова којима морају удо- 

вољити здравствене установе, привредна друштва 

која обављају послове дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације, како је то предвиђено Правилником о 

условима и поступку за утврђивање услова који се 

односе на кадар, простор и опрему и о висини тро- 

шкова за утврђивање испуњености услова за овла- 

штеног извођача („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 118/18) и Правилником о начину обавља- 

ња дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 118/18). 

Извођач је дужан да приликом извођења 

дератизације и дезинсекције предузима све потребне 

мјере  предострожности за заштиту здравља грађана 

и радника који изводе дератизацију, као и мјере за 

заштиту домаћих животиња, корисних инсеката, 

животне и радне средине. 

 Извођач је дужан да користити препарате 

који су дозвољени за употребу, тј. препарате  који су 

регистровани за употребу у Републици Српској. 

  

VI 

Начин обавјештавања грађана, правних и 

физичких лица 

Извођач је дужан да прије почетка извођења  

дератизације обавијести грађане и друга правна и 

физичка лица о почетку и начину извођења дера- 

тизације, дајући и потребна упутства за заштиту од 

евентуалних штетних посљедица. Упутства за зашти- 

ту треба да садрже: 

а) опште мјере предострожности и сигурно- 

сти, 

б) посебне мјере за заштиту грађана и имо- 

вине, 

в) опште мјере за заштиту домаћих живо- 

тиња, 

г) мјере које се односе на обавезе правних и 

физичких лица за припремање простора у којима се 

изводи дератизација (уклањање смећа и других 

отпадака, обезбијеђење приступачности простору, 

давање потребних обавјештења стручним лицима 

извођача и др). 

Обавјештења и упутства дају се на пригодан 

начин путем плакатирања, оглашавањем у средстви- 

ма јавног информисања прије и у току извођења 

дератизације. 

 

VII 

Обавезе правних и физичких лица 

 

Сва правна и физичка лица у чијим се обје- 

ктима изводи дератизација, дужна су да стручним 

радницима извођача омогуће приступ и дају им по- 

требна обавјештења. 

Такође, дужни су спроводити одређене мје- 

ре и извршавати радње које им налажу стручни 

радници у циљу осигурања успјешног извођења 

дератизације и заштите људи и домаћих животиња. 

 

VIII 

Надзор над спровођењем дератизације (врсте 

надзора и извршиоци) 

 

Стручни надзор над извођењем дератизације 

јавних површина и јавних добара врши Институт. 

Надзор над организацијом и извођењем дера- 

тизације врши здравствена инспекција, инспекција 

за храну и ветеринарска инспекција (у даљњем те- 

ксту надлежна инспекција). 

Надлежна инспекција по свом налазу или 

налазу Института може забранити или обуставити 

извођење дератизације због сљедећих разлога: 

 а) када се утврди да извођач дератизације 

користи препарате чија ефикасност није провјерена 

и употреба дозвољена, 

 б) када се утврди да се извођач не при- 

држава правила прописаних у Плану и Наредби, 

 в) када се утврди да извођачи одступају од 

властитог оперативног плана, 

 д) када се утврди да радници који врше дера- 

тизацију немају прописане услове за вршење 

дератизације. 

О свим налазима надлежне инспекције оба- 

вјештава се Институт.  

У случају неквалитетног или непотпуног 

извршења дератизације, надлежна инспекција ће пре- 

дузети мјере предвиђене законом. 
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 Саставни дио овог Програма је План систе- 

матске превентивне дезинсекције и дератизације за 

подручје општине Прњавор за 2021. годину. 
 

IX 

Завршне одредбе 
 

Овај Програм ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-20/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу чл. 37. и 87. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) и чл. 158. и 159. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 2. сједници одржаној 

дана 3. фебруара 2021. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2021. годину 
 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2021. годину је основа за благовремено планирање 

сједница Скупштине општине и њених радних тије- 

ла, за припрему и организовање активности у Ску- 

пштини општине и у радним тијелима – на оства- 

ривању њихових права, дужности и одговорности, 

утврђених Законом, Статутом општине Прњавор, 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор и 

другим прописима.                                 

Организационе јединице Општинске управе 

општине Прњавор, јавна предузећа и установе одре- 

ђени овим програмом дужни су, у складу са Про- 

грамом, припремити и доставити Скупштини општи- 

не на разматрање одговарајуће материјале из своје 

надлежности и одговорни су за благовремену, ква- 

литетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у 

оквиру своје надлежности утврђене Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор, прије разма- 

трања на сједници Скупштине општине, размотрити 

свако питање садржано у Програму рада и своје 

приједлоге и мишљења доставити Скупштини општи- 

не у форми извјештаја и закључака. 

Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина општине у складу са својим надле- 

жностима и према указаној потреби на приједлог 

овлаштених предлагача разматраће и друга питања 

која предложе. 
  

II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 
 

Скупштина општине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2021. години разматрати: 

I КВАРТАЛ (јануар-март) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне     

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о висинин вриједности непокретно- 

сти по зонама на подручју општине Прњавор 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о утврђивању просјечне коначне гра- 

ђевинске цијене једног m2 корисног стамбе- 

ног и пословног простора у 2020. години за 

подручје општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2021.  годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о додјели награда и признања, у 

2021. години, поводом 24. марта - Дана 

општине Прњавор 

        Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Комисија за награде и признања 

6. Одлука о објављивању јавног огласа за име- 

новање једног члана Општинске изборне ко- 

мисије Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

7. Одлука о субвенционисању трошкова кому- 

налних услуга прикупљања неопасног отпа- 

да из стамбених простора социјално угроже- 

ним корисницима на подручју општине Пр- 

њавор 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције и КП „Парк“ а.д. Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Oдлука о начину и условима давања у закуп 

земљишта у својини општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

9. Одлука о утврђивању Листе стручњака за 

именовање конкурсних комисија за спрово- 

ђење поступка за пријем службеника у 

Општинску управу општине Прњавор  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

10. Одлука о делегирању одборника Скупштине 

општине Прњавор, који ће у својству службе- 

ног лица присуствовати закључењу брака  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

11. Одлука о информисању у Скупштини општи- 

не Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм о начину коришћења новчаних  
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средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2021. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Програм коришћења средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2021. го- 

дини 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. План утрошка новчаних средстава која по- 

тичу од прихода од посебних намјена за шуме 

за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

4. План имплементације Стратегије развоја за 

2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Пр- 

њавор за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

6. Програм развоја спорта на подручју општине 

Прњавор за 2021. годину  

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм рада ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

9. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

10. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2021. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

11. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

за 2021. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2020. 

години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчасних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо-  

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера пре- 

вентивне здравствене заштите становни- 

штва на подручју општине Прњавор за 2020. 

годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период 01.01-31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове-

начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о извршењу Програма развоја спо- 

рта на подручју општине Прњавор за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња локалне путне мреже на подручју општи- 

не Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња објеката заједничке комуналне потрошње 

за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај Начелника општине о раду у орга- 

нима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности за 2020. годину  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције  

Предлагач: Начелник општине 

11. Извјештај о реализацији Програма за рјеша- 

вање питања из области борачко-инвалидске 

заштите у општини Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

12. Информација о стању криминалитета, ја- 

вног реда и мира и безбједности саобраћаја 
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на подручју општине Прњавор у 2020. години 

Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2020. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

21. Извјештај о раду Скупштине општине, ста- 

лних радних тијела Скупштине и Стручне 

службе Скупштине општине, за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Локалног плана упра- 

вљања отпадом за општину Прњавор за пери- 

од од 2020-2025. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о утврђивању критеријума за избор и 

именовање директора Јавне здравствене уста- 

нове Дом здравља Прњавор и расписивању 

Јавног конкурса 

Обрађивач: Кабинет Начелника општине 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 

Општинској упарви Прњавор за период од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине 

Прњавор за период од 01.01.2020. године до 

31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о коришћењу јавних површи- 

на на подручју општине Прњавор у 2020. 

години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о организовању и наплати ко- 

муналне накнаде у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана утрошка сре- 

дстава за техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице, изградњу објеката које 

користи Територијална ватрогасна јединица 

за своје активности и чување ватрогасне 

опреме за 2020. годину 

        Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  

        Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Информација о пословању ЈП „ДЕП-ОТ“ 

д.о.о. Бањалука у 2020. години 

Обрађивач: ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална 

депонија Бањалука 

Предлагач: Начелник општине 

9. Информације о раду Правобранилаштва Ре- 

публике Српске – Сједиште замјеника Бања- 

лука за период 01.01.2020. до 31.12.2020. година 

Обрађивач: Правобранилаштва Републике Ср- 

пске – Сједиште замјеника Бањалука 

Предлагач: Начелник општине 

 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о измјени и допуни дијела Регула- 

ционог плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна II) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о измјени и допуни дијела Регула- 

ционог плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна IV) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
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Предлагач: Начелник општине 

3. Одлукa о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног 

конкурса 

Обрађивач: Кабинет Начелника општине 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2021/2022. 

годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Пр- 

њавор за период 01.01.-30.06.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период од 01.01.-30.6.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

– начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 2020/2021. 

година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. го- 

дина, у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 

IV КВАРТАЛ (октобар-децембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине Прња- 

вор за 2022. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о покретању поступка израде Стра-  

тегије развоја општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Приједлог Одлуке о вриједности бода за пла- 

ћање комуналне накнаде за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Одлука о усвајању измјене дијела Регула- 

ционог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

9. Усвајање измјене дијела Урбанистичког пла- 

на „Прњавор“ (измјена I) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм мјера превентивне здравствене за- 

штите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

2. План капиталних улагања општине Прња- 

вор за 2022. годину 

        Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне  

         послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм одржавања локалне путне мреже на 

подручју општине Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Програм одржавања објеката заједничке ко- 

муналне потрошње за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

5. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бо- 

раца и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор  

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о стању цивилне заштите у си- 

стему заштите и спасавања општине Прња- 

вор 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и  
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цивилну заштиту (Одсјек за цивилну заштиту)  

Предлагач: начелник општине 

 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи матери- 

јала одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми пре- 

двиђеној за доношење аката према утврђеној мето- 

дологији,  

2. да се материјал за сједнице Скупштине 

општине припрема у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор, 

3. да у материјалима износе објективно ста- 

ње и чињенице са јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака,  

4. да утврђене приједлоге аката благовре- 

мено достављају Стручној служби Скупштине 

општине у једном ћириличном примјерку потписане 

од стране обрађивача и обавезно у електронским 

облику, 

5. да уколико за поједине сједнице не до- 

ставе одговарајуће материјале Скупштини општине, 

предвиђене по Програму, дужни су доставити пи- 

смену информацију о разлозима због којих одређени 

материјал за сједницу не може бити благовремено 

достављен.   

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената, одређених овим Програмом, 

са кабинетом Начелника општине у складу са про- 

писима, те за благовремено достављање материјала 

одборницима у Скупштини и организацију и при- 

прему сједница радних тијела о предложеним ма- 

тријалима. 

 

V 

О извршењу овог прогрма стараће се ску- 

пштинско руководство. 

 

VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2021. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-21/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

55 
  

На основу чл. 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног 

закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени гла- 

сник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 36/19), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 

161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прња- 

вор,  на 2. сједници одржаној 3. фебруара 2021. годи- 

не, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

по Јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Прњавор 

 

1) У Комисију за спровођење поступка по Ја- 

вном огласу за именовање једног члана Општинске 

изборне комисије Прњавор (у даљем тексту: Конку- 

рсна комисија) именују се: 

1. Бесима Мујанић, (службеник) 

предсједник, 

2. Ивана Живанић, (службеник) члан, 

3. Бранка Анчић, (службеник) члан, 

4. Вујадин Малиновић, члан, 

5. Дарио Влајић, члан. 

2) Задатак Конкурсне комисије је да у скла- 

ду са Изборним законом БиХ („Службени гласник 

БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и ра- 

зрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Слу- 

жбени гласник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 

36/19), спроведе поступак по Јавном огласу, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуа са кандидатима који испуњавају услове 

тражене Јавним огласом и сачињавање ранг-листе 

кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу. 

Конкурсна комисија ће писани извјештај са свим 

релевантним подацима о кандидатима који су 

поднијели пријаву на Јавни оглас и ранг-листом 

кандидата са редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу, 

доставити Скупштини општине Прњавор на даље 

поступање и одлучивање. 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-1/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

56 
  

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Статутарно-правне комисије 
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 1) За чланове Статутарно-правне комисије 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Сузана Шврака, 

2. Ненад Ђекић, 

3. Велибор Тривичевић, 

4. Новка Петровић, 

5. Сњежана Јотановић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-3/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

57 
           

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за привреду и 

финансије 

 

 1) За чланове Комисије за привреду и 

финансије Скупштине општине Прњавор изабрани 

су: 

1. Драгана Њежић, 

2. Бране Петрушић, 

3. Горан Земун, 

4. Милан Алексић, 

5. Душан Љубојевић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-4/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

58 
  

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за друштвене 

дјелатности 

 

 1) За чланове Комисије за друштвене дје- 

латности Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Миле Шљивић, 

2. Свјетлана Малић, 

3. Вукашин Бацковић, 

4. Сретко Маринковић, 

5. Дамир Савић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-5/21                                  Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за мјесне заједнице 

 

 

 1) За чланове Комисије за мјесне заједнице 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Немања Лукић, 

2. Милорад Кондић, 

3. Горан Шарчевић, 

4. Михајло Кнеш, 

5. Горан Продановић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-6/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

60 
  

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за награде и признања 

 

 1) За чланове Комисије за награде и 

признања Скупштине општине Прњавор изабрани 

су: 

1. Жељко Симић, 

2. Небојша Тодић, 

3. Велибор Тривичевић, 
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4. Бранко Декет, 

5. Драган Радић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-7/21                                  Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

61 
  

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. 

став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за вјерска питања 

 

 1) За чланове Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Владо Жунић, 

2. Бранко Декет, 

3. Протонамјесник Душко Дринић, 

4. Фикрет еф. Челенка, главни имам, 

5. Елизабета Благојевић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до кра- 

ја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-8/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

62 
  

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за питања младих 

 

 1) За чланове Комисије за питања младих 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Немања Лукић, 

2. Ђорђе Прерадовић, 

3. Борис Ђурић, 

4. Милан Радуловић, 

5. Андријана Дујаковић. 

 2) Мандат члановима Комисије траје до 

краја мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-9/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за људска права, 

представке и притужбе 

 

 1) За чланове Одбора за људска права, пре- 

дставке и притужбе Скупштине општине Прњавор 

изабрани су: 

1. Душко Миоданић, 

2. Марина Ђураш, 

3. Бојан Суботић, 

4. Драгана Њежић, 

5. Милорад Кондић. 

 2) Мандат члановима Одбора траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-10/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

64 
  

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу 

 

 1) За чланове Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу Скупштине општине Прњавор 

изабрани су: 

1. Дражен Микић, 

2. Славиша Милинчић, 

3. Горан Земун, 

4. Снежана Зорић Вујић, 

5. Дијана Прерадовић. 

 2) Мандат члановима Одбора траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доноше-  
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ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-11/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

65 
  

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора једнаких могућности 
 

 1) За чланове Одбора једнаких могућности 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Сузана Шврака, 

2. Марина Ђураш, 

3. Нада Живковић, 

4. Емануела Михајловић, 

5. Данко Сегић. 

 2) Мандат члановима Одбора траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-12/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Етичког одбора 
 

 1) За чланове Етичког одбора  Скупштине 

општине Прњавор изабрани су: 

1. Небојша Тодић, 

2. Бране Петрушић, 

3. Славиша Милинчић, 

4. Марија Крајишник, 

5. Славољуб Вуковић. 

 2) Мандат члановима Одбора траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-13/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за борачко-инвалидску 

заштиту 

 

 1) За чланове Одбора за борачко-инвалидску 

заштиту Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

1. Владо Жунић, 

2. Синиша Малешевић, 

3. Горан Шарчевић, 

4. Борислав Пеулић, 

5. Богољуб Санчанин. 

 2) Мандат члановима Одбора траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-14/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за спорт 

 

 1) За чланове Савјета за спорт Скупштине 

општине Прњавор изабрани су: 

1. Миле Шљивић, 

2. Борис Жижак, 

3. Ђорђе Прерадовић, 

4. Драган Прерадовић, 

5. Душанка Домуз. 

 2) Мандат члановима Савјета траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-15/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени 
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гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за културу 

 

 1) За чланове Савјета за културу Скупштине 

општине Прњавор изабрани су: 

1. Сузана Шврака, 

2. Марина Ђураш, 

3. Милорад Кондић, 

4. Љубиша Декет, 

5. Стефан Китић. 

 2) Мандат члановима Савјета траје до краја 

мандата сазива скуштине која их је изабрала. 

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-16/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 87. и 133. 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 усвајању буџета општи- 

не Прњавор за 2021. годину, Скупштина општине 

Прњавор, на 2. сједници одржанoj дана 3. фебруара 

2021. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2021. годину 

 

1) Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2021. годину суштински, формално и пра- 

вно-технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

2) Скупштина општине обавезује Начелника 

општине да у року до 15 дана проведе јавну расправу 

о нацрту Одлуке о усвајању буџета општине Прња- 

вор за 2021. годину. 

3) Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-6/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 87. Статута општине Прња- 

вор („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 извршењу буџета 

општине Прњавор за 2021. годину, Скупштина 

општине Прњавор, на 2. сједници одржанoj дана 3. 

фебруара 2021. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2021. годину 

 

1) Нацрт Одлуке о извршењу буџета 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 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-7/21                                Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 102. став 3. Правила за 

израду закона  и других прописа Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), 

члана 87. Статута општине Прњавор (“Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл. 

168. и 190. став 5. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након уочених 

правописних, техничких и других грешака у нацрти- 

ма и приједлозима аката из надлежности Ску- 

пштине, које предлагачи упућују у скупштинску 

процедури, на приједлог Стручне службе Ску- 

пштине општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор, на 2. сједници, одржаној дана 3. фебруара 

2021. године, донијела је  с љ е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1) Овлашћује се Стручна служба Скупштине 

општине Прњавор, да заједно са предлагачима, 

односно обрађивачима нацрта, приједлога и других  

аката из надлежености Скупштине општине, који су 

упућени на 2. сједницу Скупштине општине, прије 

потписивања и њиховог објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, изврши исправке 

правопсиних, техничких и других грешака. 

2) Обавезују се предлагачи, осносно обра- 

ђивачи аката из надлежности Скупштине општине, 

да текстове општих и други аката које се подносе у 

скупштинску процедуру, усклађују са Правилима за 

израду закона и других прописа Републике Српске. 

 3) Овај заључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-8/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
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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 оснивању Јавног кому- 

налног предузећа д.о.о., Скупштина општине Прња- 

вор, на 2. сједници одржанoj дана 3. фебруара 2021. 

године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа д.о.о. Прњавор 
 

 1) Нацрт Одлуке о оснивању Јавног кому- 

налног предузећа д.о.о. Прњавор суштински, форма- 

лно и правно-технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

2) Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-9/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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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 оснивању Јавне уста- 

нове Центар за културу Прњавор-Пословна јединица 

„Завичајни музеј у Прњавору“, Скупштина општине 

Прњавор, на 2. сједници одржанoj дана 3. фебруара 

2021. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  

у вези са нацртом Одлуке о оснивању Јавне 

установе Центар за културу Прњавор-Пословна 

јединица „Завичајни музеј у Прњавору“ 
 

1) Нацрт Одлуке о оснивању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор-Пословна јединица 

„Завичајни музеј у Прњавору“ суштински, формално 

и правно-технички је прихватљив за даљу ску- 

пштинску процедуру. 

2) Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-15/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 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 Консолидованог извјештајa о извршењу 

буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2020. 

године, Скупштина општине Прњавор, на 2. сје- 

дници одржанoj дана 3. фебруара 2021. године, дони- 

јела је 

 

ЗАКЉУЧАК   

о усвајању Консолидованог извјештаја о 

извршењу буџета општине Прњавор за период 

01.01-30.06.2020. године 

 

1) Скупштина општине Прњавор усваја Ко- 

нсолидовани извјештај о извршењу буџета општи- 

не Прњавор за период 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: 01-022-23/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 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 раду Скупштине општине 

Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стру- 

чне службе Скупштине општине, за 2020. годину, 

Скупштина општине Прњавор, на 2. сједници одржа- 

нoj дана 3. фебруара 2021. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК   

о усвајању Извјештаја о раду Скупштине 

општине Прњавор, сталних радних тијела 

Скупштине и Стручне службе Скупштине 

општине, за 2020. годину 

 

1) Скупштина општине Прњавор усваја 

Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, 

сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе 

Скупштине општине, за 2020. годину. 

2) Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-22/21                                Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу чл. 37, 87. и 144. став 4.  Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 168. и 174. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 

23/17 и 32/17), након разматрања Иницијативе Наче- 

лника општине за измјену Статута попштине Прња- 

вор, Скупштина општине Прњавор, на 2. сједници 

одржанoj дана 3. фебруара 2021. године, донијела је 

  

ЗАКЉУЧАК   

о усвајању Иницијативе Начелника општине за 

измјену Статута попштине Прњавор 
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1) Скупштина општине Прњавор усваја Ини- 

цијативу Начелника општине за измјену Статута 

попштине Прњавор. 

2) Скупштина општине задужује Стату- 

тарно-правну комисију да сачини нацрт Одлуке о 

измјени Статута општине Прњавор и достави у 

скупштинску процедуру. 

3) Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-24/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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