
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 95. став 2. Закона о 
предшколском васпитању и образовању (Службени 
гласник Републике Српске“, број 79/15 и 63/20), члана 
39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 
36/19), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), члана 161. став 1. и члана 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор на првом 
наставку 5 сједнице одржане дана 23.06.2021. године, 
на приједлог Управног одбора Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор,  донијела је 
 

О Д Л У К У  
о економској цијени услуге Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 

2021. годину 
 

Члан 1. 
Економска цијена услуге Јавне Установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор за 2021. годину  
утврђује се у износу од 300,75 KM.    
 

Члан 2. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01- 022-73/21                            Предсједник СО 
Датум: 23.06.2021. године             Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор, 
 
297 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став 4. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. став 
1. и члана 201. став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на другом наставку 5 сједници 
одржаној дана 29.06. 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности начелнику општине за 
закључење уговора о замјени земљишта са 
Дрљић Ранком сином Драгића из Брестова 

општина Станари, Дрљић рођ. Миљић  
Винком кћери Рајка из Прњавора, Дрљић 

Миланом сином Ранка из Прњавора и 
Дрљић Данијелом кћери Ранка 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност о замјени:  
1) земљишта означеног као к.ч. бр. 1647/35 „Гложић“ 
некатегорисани пут у  
површини од 396 м2, уписан у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор 
на име посједника општине Прњавор са 1/1 дијела (по 
старом премјеру к.ч. бр. 284/32 „Гложић“ 
некатегорисани пут у површини од 396 м2, уписан у 
зк.ул.бр. 4720 к.о. Прњавор, у власништву општине 
Прњавор са 1/1 дијела), за  
2) земљиште означено као к.ч. бр. 1647/34 „Гложић“ 
њива у површини од 273 м2, уписана у ПЛ бр. 2479 к.о 
Прњавор на име посједника Дрљић Ранка сина Драгића 
из Брестова са 1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. број: 
284/33 „Гложић“, њива у површини од 273 м2 уписана 
у зк.ул. број: 726, к.о. Прњавор, у сувлаништву Дрљић 
рођ. Миљић Винке кћери Рајка, Дрљић Милана сина 
Ранка и Дрљић  Данијеле кћери Ранка са 1/3 дијела. 
 

Члан 2. 
Дрљић Ранко син Драгића,  дужан је  платити општини 
Прњавор новчани износ  од 3.162,00 КМ (словима: три 
хиљаде једна стотина шездесет двије КМ), према 
процијењеној вриједности вјештака пољопривредне 

струке, за разлику  површине земљишта од 123 м2   , које 
је предмет замјене. 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у 
име Општине Прњавор закључи уговор из члана 1. ове 
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одлуке са Дрљић Ранком сином Драгића из Брестова, 
Дрљић рођ. Миљић Винком кћери Рајка из Прњавора, 
Дрљић Миланом сином Ранка из Прњавора и Дрљић 
Данијелом кћери Ранка из Прњавора, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске.       
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-77/21                           Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године           Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор,                      
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), чл. 4. и 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 
161. став 1. и члана 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на другом наставку 5 
сједнице одржаное дана 29.06. 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје непокретности 

(к.ч.бр.1473/9 и к.ч.1479/5 к.о. Прњавор) у 
својини општине Прњавор 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор доноси 
Одлуку о начину и условима продаје непокретности у 
својини општине Прњавор, означене као к.ч. број 
1473/9 „Расадник“, градилиште, у површини од 443 м2 
уписана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 589/6 
„Расадник“ градилиште у површини од 443 м2, уписана 
у „А“ листу зк. уложак 5070, к.о. Прњавор, у 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела и к.ч. 
1479/5 „Шибови“ њива у површини од 129 м2, уписана 
у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, у  посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. број 597/7 
„Шибови“ њива у површини од 129 м2 уписана у „А“ 
листу зк.ул. број 4879, к.о. Прњавор, у власништву 
општине Прњавор са 1/1 дијела, које се налазе у 
обухвату градског грађевинског земљишта, трећа зона, 
по почетној продајној цијени од 15.787,04 КМ, која је 
утврђена процјеном тржишне вриједности земљишта 
од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке 
и пољопривредне струке. 
  (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине 

Прњавор, број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 2. 
 (1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 
 (2) Оглас о лицитацији објавиће начелник 
општине у дневном листу „Вечерње новости“ и на 
интернет страници општине, на начин одређен 
правилником, а истовремено ће бити истакнут и на 
огласним таблама општине. 
  

Члан 3. 
 (1) Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12 и 63/19). 
 (2) Комисију из става 1. овог члана именује 
Скупштина општине Прњавор, у складу са одредбама 
наведеног правилника. 
 

Члан 4. 
 (1) Лицитација се може одржати само ако у њој 
учествују најмање два учесника. 
 (2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене 
непокретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.578,70 КМ. 
 (3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом да 
цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене 
у огласу о лицитацији. 
 (4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се одговарајући 
уговор у писаној форми, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске. 
 (5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 (6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 
 (7) Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

Члан 5. 
 Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и овјере 
уговора код надлежног нотара, најкасније у року од 7 
дана од дана пријема позива Општине Прњавор да 
уплати купопродајну цијену, а који ће бити достављен 
купцу након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске. 
 

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

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-75/21                              Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године              Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                                                            
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 На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 161. став 1. и члана 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на другом 
наставку 5 сједнице одржаној дана 29.06..2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о куповини земљишта (к.ч. број 1706/69 к.о. 
Прњавор) од Кунић Имшира сина Суље из 

Прњавора 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор доноси одлуку 
о куповини земљишта означеног као к.ч. број 1706/69 
„Церови“, њива 4. класе у површини од 1218 м², 
уписано у ПЛ број 1723 к.о. Прњавор, у посједу Кунић 
Имшира сина Суље са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. број 
304/55 „Церови“ њива у површини од 1218 м² уписано 
у ЗК уложак број 718 к.о. Прњавор, у власништву 
Кунић Имшира сина Суље са 1/1 дијела. 
 

Члан 2. 
 (1)  Општина Прњавор дужна је исплатити 
накнаду за купљено земљиште из члана 1. oве одлуке у 
износу од 48.720,00 KM (словима: четрдесет осам 
хиљада седам стотина двадесет конвертибилних 
марака). 
 (2) Цијена земљишта из члана 1. oве одлуке 
утврђена је на основу процјене вјештака 
пољопривредне струке. 
 

Члан 3. 
 Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да у име Општине Прњавор закључи уговор о 
куповини земљишта из члана 1. ове одлуке, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-76/21                          Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године          Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став 9. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 3. 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) 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 другом 
дијелу 5 сједнице одржане дана 29.06.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене (к.ч. број 643/29 к.о. 

Горњи Штрпци) 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор утврђује 
посебан интерес за продају непокретности у пословно 
– туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 643/29 „Стојнића 
кућиште“, њива у површини од 10574 м2 уписана у ПЛ 
83, к.о. Горњи Штрпци, у посједу Општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. 1356/71, „Стојнића 
кућиште“ њива у површини од 10574 м2  уписана у 
зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво Општине 
Прњавор са 1/1 дијела. 
 

Члан 2. 
 (1) Општина Прњавор ће обезбједити 
приступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као и 
на водоводну и канализациону мрежу. 
 (2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 
 (3) Претварање пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
 (1) На земљишту које је предмет продаје могу 
се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
складу са Регулационим планом пословно – туристичке 
зоне „Вијака“ („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 4/13 и 31/16). 
 (2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 
 (3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у 
зависности од технологије која се примјењује у 
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појединим дјелатностима. 
  

Члан 4. 
 Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне струке 
и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна вриједност 
земљишта износи 126.888,00 КМ (једна стотина 
двадесет шест  хиљада и осам стотина осамдесет осам 
конвертибилних марака). 
 

Члан 5. 
 (1) Право учешћа на лицитацији имају 
привредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокретностима 
у Републици Српској и Босни и Херцеговини и који: 
 1) прихвате обавезу да на предметном 
земљишту изграде и приведу намјени објекат из члана 
3. ове одлуке, према издатим локацијским условима, у 
року од двије године од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта; 
 2) прихвате обавезу да у периоду од двије 
године од дана потписивања уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта запосли на неодређено вријеме 
најмање двадесет нових радника са подручја општине 
Прњавор,; 
 3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 
 4) прихвате обавезу да послују на предметним 
локацијама у периоду од пет година од дана стављања 
у употребу изграђеног објекта; 
 5) испуне остале услове дефинисане огласом о 
продаји непокретности; 
 (2) Остали услови за учешће на лицитацији 
дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
 (1) Продаја земљишта врши се путем јавне 
лицитације, усменим јавним надметањем. 
 (2) Почетна цијена у поступку лицитације је 
12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност од 
стране вјештака пољопривредне струке.  
 (3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити 
умањена за износ од максимално 10,50 КМ на основу 
следећих критеријума: 
 1)  Ако инвеститор, у року од двије године од 
дана закључења уговора, прихвати обавезу да запосли 
на неодређено вријеме најмање двадесет нових радника 
са подручја општине Прњавор или да је запослио 
двадесет нових радника од дана ступања на снагу ове 
одлуке, а инвеститор је дужан запослити их на период 
од најмање пет година. 
Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,00 КМ; 
 2) Вриједност инвестиције у објекат из члана 3. 
ове одлуке мора бити минимално 1.200 000,00 КМ 
(словима: један милион двије стотине хиљада 
конвертибилних марака). 
 Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,50 КМ; 
 (4) У случају да се на лицитацију пријави само 
један учесник или само један учесник стекне право за 
учешће на лицитацији, продаја земљишта се може 
извршити непосредном погодбом, с тим да цијена 
земљишта не може бити мања од утврђене тржишне 

вриједности, умањене за износ прописан ставом (3) 
овог члана. 
 (5) Висина кауције, коју су подносиоци пријава 
за учешће на лицитацији дужни уплатити, износи 10% 
од укупне процјењене вриједности грађевинске 
парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 12.688,80 КМ 
(словима: дванаест хиљада шест стотина осамдесет 
осам конвертибилних марака и 80/100). 
 (6) Продаја грађевинске парцеле која је 
предмет ове одлуке не може се извршити без накнаде. 
 

Члан 7. 
 (1) Инвеститор је дужан обезбједити, у сврху 
уредног извршења уговора, следеће гаранције: 
 1) безусловну банкарску гаранцију, наплативу 
на први позив, у складу са следећим условима: 
 1. гаранција покрива период од двије године, 
односно рок за завршетак инвестиције и запошљавање 
нових радника; 
 2.  износ гаранције је 10% од процијењене 
вриједности парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 
12.688,80 КМ. 
 3. гаранција се може доставити за сваку годину 
посебно, с тим да се нова гаранција достави 10 дана 
прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 
 4. гаранција се мора продужити ако се због 
догађаја који представљају вишу силу продужи рок за 
завршетак инвестиције; 
 2) мјенице и бјанко налоге за пренос са 
мјеничном изјавом, у складу са следећим условима: 
 1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без 
протеста“; 
 2. 5 (пет)  бјанко налога за пренос, овјерених 
од стране инвеститора; 
 3. мјенице се достављају до времена 
закључења уговора, као гаранција да ће инвеститор 
изградити пословни објекат у уговореном року, 
пословати у уговореном периоду на предметној 
локацији, те запослити и задржати број радника у року 
прописаним овом одлуком.  
 (2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете  
коју Општина Прњавор има због кршења уговорених 
одредби од стране инвеститора, као и за намирење 
разлике цијене у износу за који је умањена цијена 
земљишта по основу критеријума прописаних чланом 
6. став (3) ове одлуке.   
 

Члан 8. 
1. Плаћање купопродајне цијене инвеститор 

је дужан извршити у року од 15 дана, 
рачунајући од  

дана прибављања позитивног мишљења 
Правобранилаштва РС на приједлог уговора, односно 
од дана када инвеститор буде обавијештен о 
прибављеном позитивном мишљењу. 

2. Средства добијена продајом 
непокретности биће уплаћена на рачун 
Општине Прњавор број 

 555-007-01215707-45, отворен код Нове банке а.д. 
Бања Лука. 
 

Члан 9. 
 (1) Скупштина општине овлашћује начелника 
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општине да припреми и објави јавни оглас којим ће се 
дефинисати услови и начин продаје непокретности и 
правила јавног надметања, све у складу са овом 
одлуком,  Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и другим правним актима који регулишу 
ову материју. 
 (2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке понуђачу 
који је дао најповољнију понуду. 
 (3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у 
дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 
страници општине, а истовремено ће бити истакнут на 
огласним таблама општине. 
 

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-78/21                             Предсједник СО                   
Датум: 29.06.2021. године              Мирко Буквић, с.р.                  
Прњавор  
 
301 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став 9. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 3. 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) 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 другом 
дијелу 5 сједнице одржане дана 29.06.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене (к.ч. број 643/29 к.о. 

Горњи Штрпци) 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор утврђује 
посебан интерес за продају непокретности у пословно 
– туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 643/29 „Стојнића 
кућиште“, њива у површини од 10574 м2 уписана у ПЛ 

83, к.о. Горњи Штрпци, у посједу Општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, што по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. 1356/71, „Стојнића 
кућиште“ њива у површини од 10574 м2  уписана у 
зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво Општине 
Прњавор са 1/1 дијела. 
 

Члан 2. 
 (1) Општина Прњавор ће обезбједити 
приступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као и 
на водоводну и канализациону мрежу. 
 (2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 
 (3) Претварање пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
 (1) На земљишту које је предмет продаје могу 
се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
складу са Регулационим планом пословно – туристичке 
зоне „Вијака“ („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 4/13 и 31/16). 
 (2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 
 (3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у 
зависности од технологије која се примјењује у 
појединим дјелатностима. 
  

Члан 4. 
 Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне струке 
и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна вриједност 
земљишта износи 126.888,00 КМ (једна стотина 
двадесет шест  хиљада и осам стотина осамдесет осам 
конвертибилних марака). 
 

Члан 5. 
 (1) Право учешћа на лицитацији имају 
привредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокретностима 
у Републици Српској и Босни и Херцеговини и који: 
1) прихвате обавезу да на предметном земљишту 
изграде и приведу намјени објекат из члана 3. ове 
одлуке, према издатим локацијским условима, у року 
од двије године од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта; 
2) прихвате обавезу да у периоду од двије године од 
дана потписивања уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта запосли на неодређено вријеме најмање 
двадесет нових радника са подручја општине 
Прњавор,; 
3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 
4) прихвате обавезу да послују на предметним 
локацијама у периоду од пет година од дана стављања 
у употребу изграђеног објекта; 
5) испуне остале услове дефинисане огласом о продаји 
непокретности; 
 (2) Остали услови за учешће на лицитацији 
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дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
 (1) Продаја земљишта врши се путем јавне 
лицитације, усменим јавним надметањем. 
 (2) Почетна цијена у поступку лицитације је 
12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност од 
стране вјештака пољопривредне струке.  
 (3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити 
умањена за износ од максимално 10,50 КМ на основу 
следећих критеријума: 
1)  Ако инвеститор, у року од двије године од дана 
закључења уговора, прихвати обавезу да запосли на 
неодређено вријеме најмање двадесет нових радника са 
подручја општине Прњавор или да је запослио двадесет 
нових радника од дана ступања на снагу ове одлуке, а 
инвеститор је дужан запослити их на период од 
најмање пет година. 
Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,00 КМ; 
2) Вриједност инвестиције у објекат из члана 3. ове 
одлуке мора бити минимално 1.200 000,00 КМ 
(словима: један милион двије стотине хиљада 
конвертибилних марака). 
 Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,50 КМ; 
 (4) У случају да се на лицитацију пријави само 
један учесник или само један учесник стекне право за 
учешће на лицитацији, продаја земљишта се може 
извршити непосредном погодбом, с тим да цијена 
земљишта не може бити мања од утврђене тржишне 
вриједности, умањене за износ прописан ставом (3) 
овог члана. 
 (5) Висина кауције, коју су подносиоци пријава 
за учешће на лицитацији дужни уплатити, износи 10% 
од укупне процјењене вриједности грађевинске 
парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 12.688,80 КМ 
(словима: дванаест хиљада шест стотина осамдесет 
осам конвертибилних марака и 80/100). 
 (6) Продаја грађевинске парцеле која је 
предмет ове одлуке не може се извршити без накнаде. 
 

Члан 7. 
 (1) Инвеститор је дужан обезбједити, у сврху 
уредног извршења уговора, следеће гаранције: 
1) безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први 
позив, у складу са следећим условима: 
1. гаранција покрива период од двије године, односно 
рок за завршетак инвестиције и запошљавање нових 
радника; 
2.  износ гаранције је 10% од процијењене вриједности 
парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 12.688,80 КМ. 
   3. гаранција се може доставити за сваку годину 
посебно, с тим да се нова гаранција достави 10 дана 
прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 
   4. гаранција се мора продужити ако се због догађаја 
који представљају вишу силу продужи рок за 
завршетак инвестиције; 
   2) мјенице и бјанко налоге за пренос са мјеничном 
изјавом, у складу са следећим условима: 
   1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без протеста“; 
   2. 5 (пет)  бјанко налога за пренос, овјерених од 
стране инвеститора; 

   3. мјенице се достављају до времена закључења 
уговора, као гаранција да ће инвеститор изградити 
пословни објекат у уговореном року, пословати у 
уговореном периоду на предметној локацији, те 
запослити и задржати број радника у року прописаним 
овом одлуком.  
 (2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете  
коју Општина Прњавор има због кршења уговорених 
одредби од стране инвеститора, као и за намирење 
разлике цијене у износу за који је умањена цијена 
земљишта по основу критеријума прописаних чланом 
6. став (3) ове одлуке.   
 

Члан 8. 
  Плаћање купопродајне цијене инвеститор је 
дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући од дана 
прибављања позитивног мишљења Правобранилаштва 
РС на приједлог уговора, односно од дана када 
инвеститор буде обавијештен о прибављеном 
позитивном мишљењу. 
  Средства добијена продајом непокретности 
биће уплаћена на рачун Општине Прњавор број 555-
007-01215707-45, отворен код Нове банке а.д. Бања 
Лука. 
 

Члан 9. 
 (1) Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да припреми и објави јавни оглас којим ће се 
дефинисати услови и начин продаје непокретности и 
правила јавног надметања, све у складу са овом 
одлуком,  Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и другим правним актима који регулишу 
ову материју. 
 (2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке понуђачу 
који је дао најповољнију понуду. 
 (3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у 
дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 
страници општине, а истовремено ће бити истакнут на 
огласним таблама општине. 
 

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01- 022-79/21                                Предсједник СО 
Датум: 29.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 348. став (9) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
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124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 3. Правилника о 
условима и начину отуђења непокретности у својини 
Општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски 
развој, испод тржишне цијене или без накнаде 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 
6/18) 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 другом наставку 5 
сједнице одржаној дана 29.06.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене (к.ч. 614/6 и к.ч. 614/7 

к.о. Горњи Штрпци) 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор утврђује 
посебан интерес за продају непокретности у пословно 
– туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 614/6 „Пустара“, њива, 
у површини од 1062 м2 и к.ч. 614/7 „Пустара“, њива, у 
површини од 3619 м2, обе уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи 
Штрпци, у укупној површини од 4681 м2, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела, а којим према стању 
земљишне књиге одговарају парцеле старог премјера 
к.ч. 1353/3, у површини од 1062 м2 и к.ч. 1353/4, у 
површини од 3619 м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела. 

Члан 2. 
 (1) Општина Прњавор ће обезбједити 
приступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као и 
на водоводну и канализациону мрежу. 
 (2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 
 (3) Претварање пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
 (1) На земљишту које је предмет продаје могу 
се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
складу са Регулационим планом пословно – туристичке 
зоне „Вијака“ („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 4/13 и 31/16). 
 (2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 
 (3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у 
зависности од технологије која се примјењује у 
појединим дјелатностима. 
  

Члан 4. 
 Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне струке 

и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна вриједност 
земљишта износи 56.172,00 КМ (словима: педесет шест 
хиљада једна стотина седамдесет двије конвертибилне 
марке). 

Члан 5. 
 (1) Право учешћа на лицитацији имају 
привредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокретностима 
у Републици Српској и Босни и Херцеговини и који: 
 1) прихвате обавезу да на предметном 
земљишту изграде и приведу намјени објекат из члана 
3. ове одлуке, према издатим локацијским условима, у 
року од шест година од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта; 
 3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 
 4) прихвате обавезу да послују на предметним 
локацијама у периоду од пет година од дана стављања 
у употребу изграђеног објекта; 
 5) испуне остале услове дефинисане огласом о 
продаји непокретности; 
 (2) Остали услови за учешће на лицитацији 
дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
 (1) Продаја земљишта врши се путем јавне 
лицитације, усменим јавним надметањем. 
 (2) Почетна цијена у поступку лицитације је 
12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност од 
стране вјештака пољопривредне струке.  
 (3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити 
умањена за износ од максимално 10,50 КМ на основу 
следећих критеријума: 
 1)  Ако инвеститор, у року од шест година од 
дана закључења уговора, прихвати обавезу да запосли 
на неодређено вријеме најмање шест нових радника са 
подручја општине Прњавор, или да је запослио шест 
нових радника од дана ступања на снагу ове одлуке, а 
инвеститор их је дужан запослити на период од 
најмање пет година.  
     Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,00 КМ; 
2) Вриједност инвестиције у објекат из члана 3. ове 
одлуке мора бити минимално 750.000,00 КМ (словима: 
седам стотина педесет хиљада конвертибилних 
марака). 
 Цијена земљишта ће се у овом случају умањити за 
износ од 5,50 КМ; 
(4) У случају да се на лицитацију пријави само један 
учесник или само један учесник стекне право за учешће 
на лицитацији, продаја земљишта се може извршити 
непосредном погодбом, с тим да цијена земљишта не 
може бити мања од утврђене тржишне вриједности, 
умањене за износ прописан ставом (3) овог члана. 
(5) Висина кауције, коју су подносиоци пријава за 
учешће на лицитацији дужни уплатити, износи 10% од 
укупне процјењене вриједности грађевинске парцеле 
из члана 4. ове одлуке, односно 5.617,20 КМ. 
(6) Продаја грађевинске парцеле која је предмет ове 
одлуке не може се извршити без накнаде. 
 

Члан 7. 
 (1) Инвеститор је дужан обезбједити, у сврху 
уредног извршења уговора, следеће гаранције: 
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 1) безусловну банкарску гаранцију, наплативу 
на први позив, у складу са следећим условима: 
     1. гаранција покрива период од шест година, 
односно рок за завршетак инвестиције и запошљавање 
нових радника; 
     2.  износ гаранције је 10% од процијењене 
вриједности парцеле из члана 4. ове одлуке, односно 
5.617,20 КМ; 
     3. гаранција се може доставити за сваку 
годину посебно, с тим да се нова гаранција достави 10 
дана прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 
    4. гаранција се мора продужити ако се због 
догађаја који представљају вишу силу продужи рок за 
завршетак инвестиције; 
 2) мјенице и бјанко налоге за пренос са 
мјеничном изјавом, у складу са следећим условима: 
      1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без 
протеста; 
      2. 5 (пет)  бјанко налога за пренос, овјерених 
од стране инвеститора; 
      3. мјенице се достављају до времена 
закључења уговора, као гаранција да ће инвеститор 
изградити пословни објекат у уговореном року, 
пословати у уговореном периоду на предметној 
локацији и запослити нови број радника у року 
прописаним овом одлуком.  
 (2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете коју Општина 
Прњавор има због кршења уговорених одредби од 
стране инвеститора, као и за намирење разлике цијене 
у износу за који је умањена цијена земљишта по основу 
критеријума прописаних чланом 6. став (3) ове одлуке.   
 

Члан 8. 
 (1) Плаћање купопродајне цијене инвеститор 
је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући од 
дана прибављања позитивног мишљења 
Правобранилаштва РС на приједлог уговора, односно 
од дана када инвеститор буде обавијештен о 
прибављеном позитивном мишљењу. 
 (2) Средства добијена продајом непокретности 
биће уплаћена на рачун Општине Прњавор број 555-
007-01215707-45, отворен код Нове банке а.д. Бања 
Лука. 

Члан 9. 
 (1) Скупштина општине овлашћује начелника 
општине да припреми и објави јавни оглас којим ће се 
дефинисати услови и начин продаје непокретности и 
правила јавног надметања, све у складу са овом 
одлуком,  Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и другим правним актима који регулишу 
ову материју. 
 (2) Након спроведеног поступка лицитације, 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке понуђачу 
који је дао најповољнију понуду. 

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

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
 
Број: 01- 022-80/21                                Предсједник СО         
Датум: 29.06. 2021. године                 Мирко Буквић, с.р.                  
Прњавор      
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 На основу члана 348. став (3). тачка г) Закона о 
стварним правима ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, и 
107/19),  члана 39. став (2). тачка 2)  Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19 ), члана 37. став (2). тачка 2)  Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. став (1), и 
члана 201. став (1) Пословника  о раду Скупштине 
општине Прњавор („ Службени гласник општине 
Прњавор“ број  21/17, 23/17, и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор, на другом наставку 5 сједнице 
одржане дана 29.06.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 о давању сагласности за закључење уговора 

о продаји неизграћеног градског 
грађевинског земљишта непосредном 
погодбом, са „Српском православном 

црквеном општином“ у Прњавору. 
 

Ч л а н  1. 
 Општина Прњавор продаје непосредном 
погодбом ради изградње вјерског објекта, парцелу 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
означеног као:  
к .ч. 79/4, „травњак“, њива 4 класе, површине 703 м2 , 
уписана у ПЛ 225, к.о. Прњавор, што по старом 
премјеру одговара к.ч. 32/4, у површини од 703 м2 , 
уписана у з.к. уложак бр: 1755, к.о. Прњавор.  
 

Ч л а н  2. 
 Парцела описана у тачки 1. ове одлуке,  налази 
се у обухвату  Урбанистичког плана „Прњавор“ ( Сл. 
гласник општине Прњавор бр: 11/18), и намјенски је 
дефинисана  као гробље.        
 

Ч л а н  3. 
 Обавезује се начелник општине  Прњавор да 
ангажује вјештаке одговарајућих струка, који ће 
извршити процјену вриједности земљишта, а након 
процијењене вриједности земљишта, обезбиједиће се 
потребна сагласност Правобранилаштва Републике 
Српске на закључење уговора о продаји непосредном 
погодбом.  

Ч л а н  4. 
 Овлашћује се начелник општине да након 
прибављања свих потребних процјена и сагласности,  
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закључи уговор о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта непосредном погодбом,  које је  описано  у 
члану 1. ове одлуке, са „ Српском православном 
црквеном општином“ у Прњавору.  
 

Ч л а н  5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број : 01-022-81/21                            Предсједник СО 
Датум:29.06.2021.године,              Мирко Буквић, с.р.                     
Прњавор 
 
304 
 На основу 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   39. 
став (2). тачка 2)  Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19 ), члана 37. став (2). тачка 2) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/17 и 12/18), члана 161. став (1), и члана 201. став (1) 
Пословника  о раду Скупштине општине Прњавор („ 
Службени гласник општине Прњавор“ број  21/17, 
23/17, и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 
другом наставку 5 сједнице одржане дана 29.06.2021. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 
земљишту ( „ Службени гласник општине Прњавор“, 
бр: 28/14,  6/16,  31/17, 33/17,  15/19,  17/19 и  5/21 ), у 
члану 19., у ставу 1., у дијелу текста којим се описују 
границе ЗОНЕ V, иза ријечи „Други дио“, брише се дио 
текста који гласи: „ почиње од моста на ријеци Вијаци, 
наставља регионалним путем у правцу југоистока, до 
границе парцела 268/5, 268/4, преко парцеле 268/8, 
268/3, затим западно границом парцела 268/6, 268/2, 
затим југозападно границом парцела 268/7, 268/1, 
269/6, преко парцеле 289/3, 290/2, 289/1   к . о. Вучијак„. 
У даљем дијелу, описивања граница ЗОНЕ V, текст 
остаје непромијењен.  
 
 У истом члану, у дијелу текста којим се 
описују границе ЗОНЕ VI,  иза ријечи: „  те долази до 
ријеке Вијаке, која представља границу к.о. Бабановци 
и Вучијак.“ брише се дио текста који гласи:  
“ Наставља у правцу истока ријеком Вијака до тромеђе 
парцела 3872/1 (ријека Вијака), 634/1 и 1/6, к.о. Горњи 
Штрпци наставља границом парцела 1/6 и 634/1, к.о. 
Горњн Штрпци, прелази магистрални пут и наставља у 
правцу истока десном ивицом наведеног пута 
означеног као парцела 3834/1,  те долази до тромеђе 
парцела 3834/1, 434/18 и 430 к.о. Горњи Штрпци и 
наставља у правцу југа ивицом доводног канала до пута 
означеног као парцела 3840/1 (пут за Лепире), гдје 
граница ломи у правцу југоистока, иде наведеним 
путем до тромеђе парцела 3840/1, 593/1 и 593/2, 
наставља у правцу југозалада и иде границом парцела 

593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 598/1, 591, 590/3, 585/7, 
585/9, 585/11, 585/13, 584/2, 582/3, 803/7, 803/9, 800/1, 
797, 796, 600 и долази до пута означеног као парцела 
3841/2, гдје граница ломи удесно и иде наведеним 
путем до тромеђе парцела 3841/2, 678 и 680 к.о. Горњи 
Штрпци. Ту се граница ломи у правцу југозапада и иде 
границом парцела 678, 683/1, 676, 674, 672/3, 675, 
долази до пута озн. као 659, иде наведеним путем, 
долази до тромеђе парцела 659, 652/1 и 652/2, наставља 
границом парцела 652/1, 652/2, 651 и долази до потока 
Гњилаћ, који представља границу к.о. Горњи Штрпци 
и Вучијак, иде поменутим потоком у правцу југа до 
ушћа потока Нетача у поток Гњилаћ, даље наставља у 
истом правцу потоком Нетача означеним као парцела 
864, к.о. Вучијак и долази до локалног пута означеног 
као парцела 205 к.о. Вучијак, гдје се граница ломи у 
правцу југозапада и иде путем означеним као парцела 
205 до раскршћа са путем озн. као парцела 211, к.о. 
Вучијак. Граница даље наставља локалним путем озн. 
као парцела 211 и иде у правцу сјевера, заобилази 
мјесно гробље означено као к.ч. парцела 210, наставља 
поменутим путем у истом правцу до раскршћа са путем 
означеним као парцела 127 к.о. Вучијак. Даље граница 
ломи у правцу сјеверозалада, иде путем озн. као 
парцела 127 к.о. Вучијак, долази до моста преко 
доводног канала у Лужанима, ломи улијево и наставља 
у правцу југозапада ивицом доводног канала до ријеке 
Вијаке која представља границу к.о. Вучијак и 
Околица, наставља истим правцем ријеком Вијака до 
тромеђе к.о. Вучијак, Околица и Доња Мравица“,  и 
замјењује се новим  текстом који гласи:  
 
“Наставља у правцу ријеком Вијаком, и иде до тромеђе 
катастарских општина Бабановци, Вијака и Горњи 
Штрпци. Граница даље иде потоком Гњилаћ, излази на 
магистрални пут и у правцу југозапада иде све до 
кружног тока, затим иде јужно регионалним путем у 
дужини око 85 метара. Граница даље наставља у правцу 
запада, преко парцела к.ч. 270/3, 269/8 и иде границом 
парцеле к.ч. 270/1, настваља југозападно границом к.ч. 
279/1, 280/1, 281 и 283/1 к.о. Вучијак, те даље ријеком 
Вијаком између к.о. Околица и Вучијак. “  
У преосталом дијелу описа ЗОНЕ VI, текст остаје 
непромијењен. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику  општине 
Прњавору“. 
 
Број: 01-022-82/21                                 Предсједник СО                
Датум: 29.06.2021. године                 Мирко Буквић, с.р.      
Прњавор 
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 На основу члана 20. и 21. Закона о управљању 
отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 
111/13, 106/15 и 70/20), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 
Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 
15/17 и 12/18), члана 161. став 2 и члана 176. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
("Службени гласник општине Прњавор", број 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на другом 
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наставку 5 сједнице одржаној дана 29.06.2021. године,  
д о н о с и 

О Д Л У К У  
о приступању Споразуму градоначелника за 
климу и енергију и изради Акционог плана 

за одрживу енергију и борбу против 
климатских промјена (engl: Sustainable 
energy and climate action plan (SECAP)) 

 
Члан 1. 

 Општина Прњавор приступа Споразуму 
градоначелника за климу и енергију, чиме се обавезује 
да ће смањити емисију CO2 за најмање  40%  до 2030. 
године у односу на базну годину и повећати отпорност 
на климатске промјене на својој територији. 
 

Члан 2. 
 Општина Прњавор прихвата начела и обавезе 
из Споразума градоначелника за климу и енергију. 
 

Члан 3. 
 Овом одлуком Скупштина даје овлашћење 
начелнику за приступање и потписивање Споразума 
градоначелника за климу и енергију.   
 

Члан 4. 
 Овом Одлуком Скупштина општине Прњавор 
покреће процес израде Акционог плана за одрживу 
енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) 
до 2030. године. 
 

Члан 5. 
  Акциони план за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена (SECAP) има за циљ: 
да смањи емисије CO2 (и према могућности, других 
стакленичких плинова) на подручју општина Прњавор 
за најмање 40 % до 2030. године у односу на базну 
годину ефикаснијом употребом енергије и већом 
употребом обновљивих извора енергије, 
да повећа отпорност општине Прњавор на посљедице 
климатских промјена, 
да подијели визију, резултате, искуство и знање из 
процеса израде и имплементације SECAP-a са другим 
локалним и регионалним тијелима у оквиру Европске 
Уније и изван ње путем директне сарадње и размјене, 
посебно у контексту Споразума градоначелника. 
 

Члан 6. 
 Процес израде Акционог плана за одрживу 
енергију и борбу против климатских промјена општине 
Прњавор ће бити заснован на принципима одрживог 
развоја. 

Члан 7. 
 Начелник општине ће именовати 
координатора Тима за израду Акционог плана за 
одрживу енергију и борбу против климатских 
промјена.  

Члан 8. 
 Начелник општине ће именовати чланове Тима 
за израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена као оперативно, извршно 
и координационо тијело задужено за вођење процеса 
израде SECAP-a. 
 

Члан 9. 
 Начелник општине ће именовати савјетодавну 
групу за одрживу енергију и борбу против климатских 
промјена, која ће активно учествовати у изради SECAP-
a. 

Члан 10. 
 По завршетку израде Плана, исти ће се 
доставити Скупштини општине Прњавор на усвајање. 
 

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Прњавор". 
 
Број: 01-022-83/21                                 Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године                   Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор 
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 На основу члана члана 20. и 21. Закона о 
управљању отпадом ("Службени гласник Републике 
Српске", број 111/13, 106/15 и 70/20), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине 
Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 
15/17 и 12/18), члана 161. став 2, члана 176. Пословника 
о раду Скупштине општине Прњавор ("Службени 
гласник општине Прњавор", број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на другом наставку 5 
сједнице одржане дана 29.06..2021. године, донијела 
 

О Д Л У К У  
о усвaјању Локалног плана управљања 

отпадом за општину Прњавор за период од 
2020. до 2025. године 

 
Члан 1. 

 Усваја се Локални план управљања отпадом 
за општине Прњавор за период од 2020. до 2025. 
године.    
 

Члан 2. 
 Саставни дио Одлуке је Локални план 
управљања отпадом за општину Прњавор за период 
2020-2025. године, израђен од Јавне 
научноистраживачке установе „Институт за заштиту и 
екологију Републике Српске“, Бања Лука од децембра 
2019. године, према Уговору број: 01/1-363-38/19 од 
20.05.2019. године. 
 

Члан 3. 
 Локални план управљања отпадом чини 
сљедећи текстуални садржај: 
1. УВОДНИ ДИО  
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР 
3. ПОДАЦИ О ОПШТИНИ  
3. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
3.1. Очекиване врсте, количине и поријекло укупног 
отпада на територији општине Прњавор 
3.2. Очекиване врсте, количине и поријекло отпада 
који ће бити искоришћен или одложен на територији 
општине Прњавор 
3.3. Очекиване врсте, количине и поријекло отпада 
који ће се прихватити из других јединица локалне 
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самоуправе 
3.4. Очекиване врсте, количине и поријекло отпада 
који ће се отпремити у друге јединице локалне 
самоуправе  
4. ЦИЉЕВИ КОЈИ ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРЕ У 
ПОГЛЕДУ ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ И РЕЦИКЛАЖЕ 
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
5. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОТПАДА ИЗ 
ДОМАЋИНСТВА 
6. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА 
ИЗ ДОМАЋИНСТАВА  
7. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМЕРЦИЈАЛНОГ 
ОТПАДА 
8. ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ИНДУСТРИЈСКИМ 
ОТПАДОМ 
9. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ И 
РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА 
10. ПРОГРАМ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНА 
БИОРАЗГРАДИВОГ И АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА У 
КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ 
11. ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЈАВНЕ СВИЈЕСТИ О 
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 
12. ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САКУПЉАЊЕ 
ОТПАДА, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
УКЉУЧУЈУЋИ ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈСКИМ 
УСЛОВИМА 
13. МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КРЕТАЊА ОТПАДОМ 
КОЈИ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН ПЛАНОМ И МЈЕРЕ ЗА 
ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДОМ КОЈИ НАСТАЈЕ У 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
14. МЈЕРЕ САНАЦИЈЕ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА 
15. НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ 
АКТИВНОСТИ И МЈЕРА 
16. ПРОЦЈЕНА ТРОШКОВА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
17. МОГУЋНОСТИ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ДВИЈУ 
ИЛИ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
18. РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ МЈЕРА 
И АКТИВНОСТИ 
19. ОСТАЛИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ  

Члан 4. 
 Усвојени нацрт Локалног плана управљања 
отпадом доставиће се Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске на сагласност. 
Након прибављене сагласности приједлог ове Одлуке 
упутиће се Скупштини општине Прњавор на усвајање. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Прњавор". 
 
Број: 01-022-84/21                         Предсједник СО                                                
Датум: 29.06.2021. године         Мирко Буквић, с.р.                                      
Прњавор                                                                              
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 На основу члана 1.10 став 1. тачка 3. Изборног 
закона БиХ („Службени гласник Бих“, број 23/01, 
07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 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 11. Упутства о додјели и 

престанку мандата („Службени гласник БиХ“, број 
37/14), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 
члана 52 и 197. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
16/14) и Одлуке Централне изборне комисије, број: 06-
1-07-280/21  од 12.05.2021. године, Скупштина 
општине Прњавор на петој редовној сједници одржаној 
18.06.2021. године донијела је 
  

РЈЕШЕЊЕ  
о престанку мандата одборници Скупштине 

општине Прњавор 
 
 1. Скупштина општине Прњавор констатује да 
је одборници у Скупштини општине Прњавор Њежић 
Драгани изабраној на локалним изборима 2020. године 
са листе политичког субјекта Савез независних 
социјалдемократа -СНСД- Милорад Додик, престао 
мандат са даном 06.05.2021. године. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
  
Број:01-111-36/21                             Предсједник СО                                 
Датум:18.06.2021.године               Мирко Буквић, с.р.                     
Прњавор,                                             
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 На основу члана 13.6.  Изборног закона БиХ 
(„Службени гласник Бих“, број 23/01, 07/02, 09/02, 
20/02, 25/02, 04/04, 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 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата („Службени гласник БиХ“, број 37/14), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17), члана 14. и 197. 
Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 16/14) и Одлуке 
Централне изборне комисије, број: 06-1-07-280/21  од 
12.05.2021. године, Скупштина општине Прњавор на 
петој редовној сједници одржаној дана 18.06. 2021. 
године донијела је 
  

РЈЕШЕЊЕ  
о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине општине Прњавор 
 
 1. Потврђује се мандат одборнику у 
Скупштини општине Прњавор у мандатном периоду 
2020-2024. година, Радуловић Милану, следећем 
квалификованом кандидату са листе политичког 
субјекта Савез независних социјалдемократа -СНСД- 
Милорад Додик, са даном 18.06.2021. године. 
 2. Мандат одборнику почиње тећи трећи дан 
након потписивању Изјаве о прихватању мандата и 
траје до истека мандата Скушптине општине. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број:01-111-37/21                                  Предсједник СО                          
Датум:18.06.2021.године                   Мирко Буквић, с.р.                    
Прњавор 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) Скупштина 
општине Прњавор је на својој 5. сједници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донијела 

 
РЈЕШЕЊЕ  

о разрјешењу члана Комисије за привреду и 
финансије 

 
1. Разрјешава се дужности члана Комисије за 
привреду и финансије Драгана Њежић. 
  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-38/21                          Предсједник СО  
Датум: 18.06.2021. године         Мирко Буквић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) Скупштина 
општине Прњавор је на својој 5. сједници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о избору члана  Комисије за привреду и 

финансије 
 

1. У  Комисију за привреду и финансије Скупштине 
општине Прњавор изабран је Мирко Буквић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном 
 гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-39/21                             Предсједник СО  
Датум: 18.06.2021. године             Мирко Буквић, с.р.  
 Прњавор, 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) Скупштина 
општине Прњавор је на својој 5. сједници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Одбора за 
људска права, представке и притужбе 

  
1. Разрјешава се дужности члана Одбора за људска 
права, представке и притужбе Драгана Њежић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

Број: 01-111-40/21                                 Предсједник СО  
Датум: 18.06.2021. године                Мирко Буквић, с.р.  
 Прњавор 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) Скупштина 
општине Прњавор је на својој 5. сједници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о избору члана Одбора за људска права, 

представке и притужбе 
 

 1. У Одбор за људска права, представке и 
притужбе Скупштине општине Прњавор изабран је: 
 - Славиша Милинчић. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-41/21                                Предсједник СО  
Датум: 18.06.2021. године                Мирко Буквић, с.р. 
 Прњавор 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на другом наставку 5 сједнице 
одржаное 29.06.2021.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања (к.ч. број 1473/9 и к.ч. 1479/5 к.о. 

Прњавор) 
 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. број 1473/9 „Расадник“, градилиште у 
површини од 443 м2 уписана у ПЛ број 225, к.о. 
Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела, која 
по старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. 589/6 „Расадник“ градилиште у површини од 443 
м2, уписана у „А“ листу зк. уложак 5070, к.о. Прњавор, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела и к.ч. 
1479/5 „Шибови“ њива у површини од 129 м2, уписана 
у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор 
са 1/1 дијела посједа, која по старом премјеру одговара 
земљишту означеном као к.ч. број 597/7 „Шибови“ 
њива у површини од 129 м2 уписана у „А“ листу зк.ул. 
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број 4879, к.о. Прњавор, власништво општине Прњавор 
са 1/1 дијела, које се налазе у обухвату градског 
грађевинског земљишта, трећа зона, по почетној 
продајној цијени од 15.787,04 КМ, која је утврђена 
процјеном тржишне вриједности земљишта од стране 
вјештака грађевинско-архитектонске струке и 
пољопривредне струке у сљедећем саставу: 
Бесима Мујанић, предсједник, 
Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
Милоранка Лазаревић, члан, 
Наташа Остојић, замјеник члана, 
Драгана Марковић, члан, 
Бранка Анчић, замјеник члана. 
 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак лицитације 
у поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-42/21                              Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године              Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор  
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), чланa 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на другом наставку 5 
сједнице одржане 29.06.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања ( к.ч. број 639/1 к.о. Горњи 
Штрпци) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у  
поступку продаје непокретности у својини Општине 
Прњавор испод тржишне цијене, и то земљишта 
означеног као: к.ч. 639/1  „Пустара“, њива, у површини 
од 8263 м2 уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у 
посједу Општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, што 
по старом премјеру одговара земљишту означеном као 
к.ч. 1356/12, у површини од 8263 м2  уписана у зк.ул. 
број 2624, к.о. Штрпци, власништво Општине Прњавор 
са 1/1 дијела власништва, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

 
        2. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног 
надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и 
Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 
 
        3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-43/21                                  Предсједник СО                                      
Датум: 29.06..2021. године                 Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                                             
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), чланa 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на другом наставку 5 
сједнице одржане 29.06..2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. број 643/29 к.о. Горњи 
Штрпци) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у  
поступку  продаје 

непокретности у својини Општине Прњавор испод 
тржишне цијене, и то земљишта означеног као: к.ч. 
643/29 „Стојнића кућиште“, њива у површини од 10574 
м2 уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у посједу 
Општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, што по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 
1356/71, „Стојнића кућиште“ њива у површини од 
10574 м2  уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, 
власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела 
власништва. 
у сљедећем саставу: 

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

        2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 
јавног надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и 
Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број:01-111-44/21                           Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године          Мирко Буквић, с.р.                                   
Прњавор               
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) чланa 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на другом наставку 5 
сједнице одржаној 29.06.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. број 614/6 и к.ч. број 614/7 
к.о. Горњи Штрпци) 

 
 1.  Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене, и то земљишта означеног као: 
к.ч. 614/6 „Пустара“, њива, у површини од 1062 м2 и к.ч. 
614/7 „Пустара“, њива, у површини од 3619 м2, обе 
уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној 
површини од 4681 м2, у посједу општине Прњавор са 
1/1 дијела посједа, а којим према стању земљишне 
књиге одговарају парцеле старог премјера к.ч. 1353/3, у 
површини од 1062 м2 и к.ч. 1353/4, у површини од 3619 
м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела 
власништва, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

јавног надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и 
Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-45/21                               Предсједник СО 
Датум: 29.06.2021. године              Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                               
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе 
Дјечији Вртић „Наша Радост“ Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК  
 
 1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 
Извјештај о пословању Јавне установе Дјечији Вртић 
„Наша радост“  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-87 /21                                Предсједник СО                             
Датум:18.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                          
Прњавор 
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 На основу  члана 87 Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18) и члана 168. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
21/17, 23/17 и 32/17), а након разматрања Извјештаја о 
пословању Јавне установе Гимназија  Прњавор за 2020. 
годину, Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници 
одржаној дана 18. јуна 2021. године је  
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ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Гимназија 
Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-88/21                               Предсједник СО                                        
Датум:18.06. 2021. године                Мирко Буквић, с.р.                              
Прњавор,                             
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 На основу  члана 87 Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18) и члана 168. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
21/17, 23/17 и 32/17), а након разматрања Извјештаја о 
пословању Јавне установе Центар средњих школа „Иво 
Андрић“  Прњавор за 2020. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 18. 
јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Центар средњих 
школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-89/21                           Предсједник СО                                          
Датум:18.06. 2021. године            Мирко Буквић, с.р.                                  
Прњавор                                        
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе 
Центар за културу Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Центра за 
културу  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-90 /21                             Предсједник СО                                     
Датум:18.06. 2021. године              Мирко Буквић, с.р.                                
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма рада и финансијског плана Јавне 
установе Центар за културу Прњавор за 2021. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор  не усваја 
Програм рада и финансијски план Јавне установе 
Центра за културу  Прњавор за 2021. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-91 /21                                Предсједник СО                                  
Датум:18.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                         
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Центар за 
социјални рад  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-92/21                                 Предсједник СО                         
Датум:18.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                          
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма рада Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор за 2020. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 18. 
јуна 2021. године је  
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ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад  
Прњавор за 2021. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-93/21                            Предсједник СО                                        
Датум:18.06. 2021. године           Мирко Буквић, с.р.                                    
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о раду  Јавне здравствене установе Дом 
здравља  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-94/21                             Предсједник СО                                     
Датум:18.06. 2021. године              Мирко Буквић, с.р.                              
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма  рада Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор за 2021. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 18. 
јуна 2021. године је  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 1. Скупштина општине Прњавор  усваја 
Програм рада и финансијски план  Јавне здравствене 
установе Дом здравља  Прњавор за 2021. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-95/21                               Предсједник СО                                    
Датум:18.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                               
Прњавор 

326 
 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавног предузећа 
„Радио Прњавор“ Прњавор за 2020. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 18. 
јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавног предузећа „Радио 
Прњавор“  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“    
 
Број: 01-022-96/21                                 Предсједник СО                                     
Датум:18.06. 2021. године                 Мирко Буквић, с.р.                              
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма рада и финансијског плана 
Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2021. 
годину, Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници 
одржаној дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Програм рада и финансијски план Јавног предузећа 
„Радио Прњавор“  Прњавор за 2021. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-97/21                               Предсједник СО                                   
Датум:18.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                               
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији Програма за 
рјешавање питања из области борачко-инвалидске 
заштите у општини Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на првом наставку 5. 
сједнице одржане дана 23. јуна 2021. године је донијела  
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ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о реализацији Програма за рјешавање 
питања из области борачко-инвалидске заштите у 
општини Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-98 /21                             Предсједник СО                                       
Датум:23.06. 2021. године              Мирко Буквић, с.р.                                
Прњавор 
 
329 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма за рјешавање питања из области 
борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 
2021. годину, Скупштина општине Прњавор, на првом 
наставку 5. редовне сједнице одржане дана 23. јуна 
2021. године је  

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Програм за рјешавање питања из области борачко-
инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021. 
годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-99/21                               Предсједник СО                                      
Датум:18.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                              
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма коришћења новчаних средстава 
за унапређење пољопривредне производње  у општини 
Прњавор у 2021. години, Скупштина општине 
Прњавор, на првом наставку 5. сједнице одржане дана 
23. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Програм коришћења новчаних средстава за 
унапређење пољопривредне производње у општини 
Прњавор у 2021. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-100/21                              Предсједник СО                                  
Датум:23.06.2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                            
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Информације о стању криминалитета, 
јавнор реда и мира и безбиједности саобраћаја на 
подручју    општине Прњавор у 2020. години, 
Скупштина општине Прњавор, на првом наставку 5. 
сједнице одржане дана 23. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор прихвата 
Информацију о стању криминалитета, јавног реда, 
мира и безбиједности саобраћаја на подручју општине 
Прњавор у 2020. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-101/21                               Предсједник СО                                   
Датум:23.06. 2021. године                 Мирко Буквић, с.р.                             
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о утрошку новчаних средстава 
која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2020. годину, Скупштина општине Прњавор, на 5. 
сједници одржаној дана 18. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу  
од прихода од посебних намјена за шуме за 2020. 
годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-111/21                               Предсједник СО                              
Датум:18.06. 2021. године                   Мирко Буквић, с.р.                        
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању Јавне установе 
Народна библиотека Прњавор за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
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ЗАКЉУЧАК 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању Јавне установе Народна 
библиотека  Прњавор за 2020. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-113/21                              Предсједник СО                                
Датум:18.06. 2021. године                Мирко Буквић, с.р.                            
Прњавор 
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 На основу  члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма рада и финансијског плана Јавне 
установе Народна библиотекаПрњавор за 2021. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2021. године је  
  

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Програм рада и финансијски план Јавне установе 
Народна библиотека  Прњавор за 2021. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-114/21                              Предсједник СО                                  
Датум:18.06. 2021. године                Мирко Буквић, с.р.                              
Прњавор 
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 На основу  члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о пословању КП „Водовод“ 
Прњавор  у 2020. години, Скупштина општине 
Прњавор, на 5. сједници одржаној дана 29. јуна 2021. 
године је  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању КП „Водовод“ Прњавор у 2020. 
години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-86/21                                 Предсједник СО                                      
Датум:29.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                         
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине 
Прњавор за период од 01.01-31.12.2020. године, 
Скупштина општине Прњавор, на другом наставку 5. 
сједнице одржане дана 29. јуна 2021. године донијела  
је  

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о извршрњу Буџета општине Прњавор за 
период 01.01.-31.12. 2020. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-102/21                                Предсједник СО                               
Датум:29.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                          
Прњавор 
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На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији Плана 
капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 
2020. годину, Скупштина општине Прњавор, на другом 
наставку 5. сједнице одржане дана 29. јуна 2021. године 
је  
 

ЗАКЉУЧАК  
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања у 
општини Прњавор за 2020. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
даномедоношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-103/21                                Предсједник СО                                         
Датум:29.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                                
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији Програма 
одржавања објеката заједничке комуналне потрошње 
за 2020. годину, Скупштина општине Прњавор, на 
другом наставку 5. сједнице одржане дана 29. јуна 
2021. године је  
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ЗАКЉУЧАК 

                 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката 
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-104 /21                            Предсједник СО                                  
Датум:29.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                            
Прњавор 
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 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији Програма 
одржавања локалне путне мреже за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, надругом наставку 5. 
сједнице одржане дана 29. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не усваја 
Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне 
путне мреже за 2020. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-105/21                               Предсједник СО                                   
Датум:29.06. 2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                            
Прњавор 
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На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Информације о утрошку средстава у ФК 
„Љубић“ Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 
другом наставку 5. сједнице одржане дана 29. јуна 
2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 
Информацију   о утрошку средстава ФК „Љубић“ 
Прњавор. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-106/21                             Предсједник СО                                   
Датум:29.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                               
Прњавор 
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На основу   члана 87. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 
12/18) и члана 168. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
21/17, 23/17 и 32/17), а након разматрања Информације 
о току судског спора против Рјешења Скупштине 
општине Прњавор број 01-476-18/20 (зграда СДС-а), 
Скупштина општине Прњавор, на другом наставку 5. 
сједнице одржане дана 29. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор не прихвата 
Информацију   о току судског спора против Рјешења 
Скупштине општине Прњавор број: 01-476-18/20, 
(зграда СДС-а). 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-107/21                               Предсједник СО                                 
Датум:29.06. 2021. године                 Мирко Буквић, с.р.                             
Прњавор 
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На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Извјештаја о кориштењу новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од посебних 
водних накнада за 2020. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на другом наставку 5. сједнице одржане дана 
29. јуна 2021. године донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
               
 1. Скупштина општине Прњавор  не усваја 
Извјештај о кориштењу новчаних средстава 
прикупљених на основу прихода од посебних водних 
накнада за 2020. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-108/21                             Предсједник СО                                      
Датум:29.06. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.                                
Прњавор 
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На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Плана утрошка новчаних средстава која 
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2021. годину, Скупштина општине Прњавор, на другом 
наставку 5. сједнице одржане дана 29. јуна 2021. године 
донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
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 1. Скупштина општине Прњавор  усваја План 
утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од 
посебних намјена за шуме за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број:01-022-109/21                        Предсједник СО                                          
Датум:29.06.2021.године           Мирко Буквић, с.р.                     
Прњавор                          
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На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Програма о кориштењу новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од посебних 
водних накнада за 2021. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на другом наставку 5. сједницие одржане 
дана 29. јуна 2021. године је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Програм о кориштењу новчаних средстава 
прикупљених на основу прихода од посебних водних 
накнада за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“     
 
Број:01-022-110/21                            Предсједник СО                               
Датум:29.06.2021.године               Мирко Буквић, с.р.                     
Прњавор                                    
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник 
општине Прњавор доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
 о именовању чланова Одбора за квалитет и 

интерних аудитора за провођење система 
управљања квалитетом према захтјевима 

стандарда  ISO 9001:2015 у општинској 
управи 

 
I 

 Овом одлуком именује се радни тим за 
провођење система управљања квалитетом према 
захтјевима стандарда  ISO 9001:2015 у општинској 
управи општине Прњавор. 
 

II 
 Радни тим за провођење система управљања 

квалитетом према захтјевима стандарда  ISO 9001:2015 
у општинској управи општине Прњавор састоји се од 
Одбора за квалитет и интерних аудитора. 
 

III 
 Чланови Одбора за квалитет су: 
 1. Дарко Томаш, начелник општине - особа 
одговорна за квалитет, 
 2. Милоранка Лазаревић, шеф Одсјека за 
послове писарнице, мјесне канцеларије и мјесне 
заједнице – представник руководства за квалитет, 
 3. Амел Кебић, самостални стручни сарадник 
за нормативне акте и управно рјешавање, - члан, 
 4. Дарија Гајић, самостални стручни сарадник 
за културу, образовање, омладину, студентски и 
ученички стандард и спорт, члан, 
 5. Родољуб Вукић, стручни сарадник за 
информациони систем и послове Центра за бирачки 
списак - члан, 
 Задаци Одбора за квалитет су провођење 
система управљања квалитетом према захтјевима ISO 
9001:2015, које се огледа у надзору над усвојеном 
документацијом СУК, анализе, предузимање 
корективних и превентивних мјера, давање приједлога 
за побољшање,  периодично извјештавање стручног 
колегијума, запослених у општинској управи и грађана 
Прњавора о успостављеном систему управљања 
квалитетом. 

IV 
Интерни аудитори су: 

 1. Паулина Јеврић, шеф Одсјека за борачко-
инвалидску заштиту, 
 2. Горан Декет, шеф Одсјека за послове 
комуналне полиције. 
 
 Интерни аудитори су дужни поступати у 
складу са правилима струке и система управљања 
квалитетом и перманентно извјештавати Одбор за 
квалитет. 

V 
 Провођење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2015 у Општинској управи општине Прњавор 
вршиће се уз ангажовање и свих запослених општинске 
управе. 

VI 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у  „Службеном  
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-291/21                                Начелник 
Датум: 09.07.2021. године                    Дарко Томаш, с.р.                                                            
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
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општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на 
територији општине Прњавор и заштите и 
спасавања становништва од 01.07. до 
15.07.2021. године забрањују се: 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 

120 лица, 
2) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 
већим од 70 лица. 

2. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. године ограничава 
се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 
часа: 
1) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за 
смјештај и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

3. Од 01.07.2021. године у периоду од 06:00 до 
24:00 часа, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) 
ове Наредбе, дозвољавају се: 
1) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 
публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“, 

2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

4. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго 
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

5. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору, те да 
се придржавају упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

6. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 

коришћење заштитне маске на отвореном 
простору. 

7. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
1) лица млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску 

активност у оквиру спортских објеката. 
8. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института 

за јавно здравство Републике Српске“ за 
организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера унутар продајног 
објекта, уз могућност ускраћивања 
пружања услуге у случају непридржавања 
мјера. 

9. Ограничава се рад од 01.07.2021. до 15.07.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа, а недјељом од 
07:00 до 12:00 часова: 
1) трговинама на велико, 
2) трговачким центрима, 
3) приватним стоматолошким амбулантама, 
4) свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 
5) пољопривредним апотекама, 
6) дрогеријама. 

10. Обавезују се трговачки центри, робне куће, 
тржнице, као и остали продајни објекти да 
одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера у заједничким 
просторима објекта (главни улаз, пролаз, 
ходници) у складу са тачком 5. ове Наредбе са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 

11. Ограничава се рад од 01.07.2021. до 15.07.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

12. Ограничава се рад од 01.07.2021. до 15.07.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа радним даном, а 
недјељом од 07:00 до 17:00 часова тржници на 
мало и зеленој пијаци. 

13. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад од 01.07.2021. до 
15.07.2021. године од 06:00 до 24:00 часа. 

14. У прописаном редовном радном времену могу 
радити: 
1) драгстори, с тим да у периоду од 24:00 до 

06:00 часова продају могу вршити 
искључиво путем шалтера и 

2)   дјечији вртићи. 
15. Апотеке могу да раде сваким даном од 07:00 до 

22:00 часа. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 28 10.08.2021.  22 
 

16. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање 
мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19  
болести на радном мјесту. 

17. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су: 
1)  организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ са посебном пажњом 
на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке 
дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 

18. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“. 

19. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи: 
1) на улазу у све службене просторије органа 

ограничити број особа које истовремено 
могу да уђу и бораве у просторијама 
органа, онемогућити задржавање у 
просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 

2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два 
метра, уз предузимање мјера дезинфекције 
и појачане хигијене и 

3) контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од 
простора, одржавање физичке дистанце од 
два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 

20. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од куће за 
раднике за послове за које је то могуће. 

21. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 
Министарство унутрашњих послова- 
Полицијска станица Прњавор, те инспектори и 
комунални полицајци Одјељења за 
инспекцијске послове општине Прњавор. 

22. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 
98/20). 

23. Наредба број 01/1-014-266/21 од 21.06.2021. 
године ставља се ван снаге. 

24. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 
 

25. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на 
територији општине Прњавор и заштите и 
спасавања становништва од 15.07. до 
29.07.2021. године забрањују се: 
3) сва јавна окупљања у групама већим од 

120 лица, 
4) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 
већим од 70 лица. 

26. Од 15.07.2021. до 29.07.2021. године ограничава 
се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 
часа: 
3) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за 
смјештај и др.), 

4) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

27. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе 
од 16.07.2021. године до 29.07.2021. године, у 
периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана, 
дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

28. Од 15.07.2021. године у периоду од 06:00 до 
24:00 часа, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) 
ове Наредбе, дозвољавају се: 
3) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 
публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“, 

4) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 
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29. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго 
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

30. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору, те да 
се придржавају упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

31. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштитне маске на отвореном 
простору. 

32. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
4) лица млађа од 7 година живота, 
5) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
6) лица која обављају физичку и спортску 

активност у оквиру спортских објеката. 
33. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 
6) услуге пружају заштићени маском, 
7) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
8) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 
9) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института 

за јавно здравство Републике Српске“ за 
организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

10) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера унутар продајног 
објекта, уз могућност ускраћивања 
пружања услуге у случају непридржавања 
мјера. 

34. Ограничава се рад од 15.07.2021. до 29.07.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа, а недјељом од 
07:00 до 12:00 часова: 
7) трговинама на велико, 
8) трговачким центрима, 
9) приватним стоматолошким амбулантама, 
10) свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 
11) пољопривредним апотекама, 
12) дрогеријама. 

35. Обавезују се трговачки центри, робне куће, 
тржнице, као и остали продајни објекти да 
одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера у заједничким 
просторима објекта (главни улаз, пролаз, 
ходници) у складу са тачком 6. ове Наредбе са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 

36. Ограничава се рад од 15.07.2021. до 29.07.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

37. Ограничава се рад од 15.07.2021. до 29.07.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа радним даном, а 
недјељом од 07:00 до 17:00 часова тржници на 
мало и зеленој пијаци. 

38. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад од 15.07.2021. до 
29.07.2021. године од 06:00 до 24:00 часа. 

39. У прописаном редовном радном времену могу 
радити: 
2) драгстори, с тим да у периоду од 24:00 до 

06:00 часова продају могу вршити 
искључиво путем шалтера и 

2)   дјечији вртићи. 
40. Апотеке могу да раде сваким даном од 07:00 до 

22:00 часа. 
41. Сви напријед наведени субјекти дужни су 

организовати рад уз обавезно предузимање 
мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19  
болести на радном мјесту. 

42. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су: 
1)  организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ са посебном пажњом 
на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке 
дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 

43. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“. 

44. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи: 
4) на улазу у све службене просторије органа 

ограничити број особа које истовремено 
могу да уђу и бораве у просторијама 
органа, онемогућити задржавање у 
просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 

5) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два 
метра, уз предузимање мјера дезинфекције 
и појачане хигијене и 

6) контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од 
простора, одржавање физичке дистанце од 
два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 

45. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од куће за 
раднике за послове за које је то могуће. 
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46. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 
Министарство унутрашњих послова- 
Полицијска станица Прњавор, те инспектори и 
комунални полицајци Одјељења за 
инспекцијске послове општине Прњавор. 

47. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 
98/20). 

48. Наредба број 01/1-014-280/21 од 01.07.2021. 
године ставља се ван снаге. 

49. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине Прњавор доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
 o измјени Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и служби на 

подручју општине Прњавор 
 
 1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на подручју општине Прњавор број 
01/1-014-293/21 од 15.07.2021. године  тачка 4. мијења 
се и гласи: 

„4. Од 23.07.2021. године у периоду од 06:00 до 
03:00 часа наредног дана, а изузетно од тачке 1., 
подтачке 1) ове Наредбе, дозвољавају се: 
1) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 
публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“, 

2) организација културних и традиционалних 
манифестација и фестивала на отвореном уз 
строго придржавање мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске.“ 

 2. Ова наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине доноси: 

 
Н А Р Е Д Б У  

о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 
 

50. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на 
територији општине Прњавор и заштите и 
спасавања становништва од 29.07. до 
16.08.2021. године забрањују се: 
5) сва јавна окупљања у групама већим од 

120 лица, 
6) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 
већим од 70 лица. 

51. Од 29.07.2021. до 16.08.2021. године ограничава 
се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 
часа: 
5) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за 
смјештај и др.), 

6) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

52. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе 
од 29.07.2021. године до 16.08.2021. године, у 
периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана, 
дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

53. Од 29.07.2021. године до 16.08.2021. године, у 
периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана, а 
изузетно од тачке 1., подтачке 1) ове Наредбе, 
дозвољавају се: 
5) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 
публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“, 
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6) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

54. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго 
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

55. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају заштитне мјере 
физичког растојања од два метра како у 
затвореном тако и на отвореном простору, те да 
се придржавају упутстава Института за јавно 
здравство Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од 
дјелатности која се обавља. 

56. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
коришћење заштитне маске на отвореном 
простору. 

57. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
7) лица млађа од 7 година живота, 
8) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
9) лица која обављају физичку и спортску 

активност у оквиру спортских објеката. 
58. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту 
пружају услуге грађанима да: 
11) услуге пружају заштићени маском, 
12) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
13) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 
14) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института 

за јавно здравство Републике Српске“ за 
организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

15) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера унутар продајног 
објекта, уз могућност ускраћивања 
пружања услуге у случају непридржавања 
мјера. 

59. Ограничава се рад од 29.07.2021. до 16.08.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа, а недјељом од 
07:00 до 12:00 часова: 
13) трговинама на велико, 
14) трговачким центрима, 
15) приватним стоматолошким амбулантама, 
16) свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 
17) пољопривредним апотекама, 
18) дрогеријама. 

60. Обавезују се трговачки центри, робне куће, 
тржнице, као и остали продајни објекти да 
одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера у заједничким 
просторима објекта (главни улаз, пролаз, 
ходници) у складу са тачком 6. ове Наредбе са 

посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 

61. Ограничава се рад од 29.07.2021. до 16.08.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

62. Ограничава се рад од 29.07.2021. до 16.08.2021. 
године од 06:00 до 22:00 часа радним даном, а 
недјељом од 07:00 до 17:00 часова тржници на 
мало и зеленој пијаци. 

63. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад од 29.07.2021. до 
16.08.2021. године од 06:00 до 24:00 часа. 

64. У прописаном редовном радном времену могу 
радити: 
3) драгстори, с тим да у периоду од 24:00 до 

06:00 часова продају могу вршити 
искључиво путем шалтера и 

2)   дјечији вртићи. 
65. Апотеке могу да раде сваким даном од 07:00 до 

22:00 часа. 
66. Сви напријед наведени субјекти дужни су 

организовати рад уз обавезно предузимање 
мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19  
болести на радном мјесту. 

 
67. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 

су: 
1)  организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ са посебном пажњом 
на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке 
дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у 
објекту у односу на његову површину. 

68. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“. 

69. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи: 
7) на улазу у све службене просторије органа 

ограничити број особа које истовремено 
могу да уђу и бораве у просторијама 
органа, онемогућити задржавање у 
просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 

8) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два 
метра, уз предузимање мјера дезинфекције 
и појачане хигијене и 

9) контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од 
простора, одржавање физичке дистанце од 
два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која 
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пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 

70. Правни субјекти као и јавна предузећа и 
установе требају организовати рад од куће за 
раднике за послове за које је то могуће. 

71. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 
Министарство унутрашњих послова- 
Полицијска станица Прњавор, те инспектори и 
комунални полицајци Одјељења за 
инспекцијске послове општине Прњавор. 

72. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 
санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике 
Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 
98/20). 

73. Наредба број 01/1-014-293/21 од 15.07.2021. 
године и Наредба о измјени Наредбе број 01/1-
014-293-1/21 од 23.07.2021. године стављају се 
ван снаге. 

74. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

   
Број: 01/1-014-309/21                        Начелник 

        Датум:29.07.2021. године           Дарко Томаш, с.р.       
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