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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 наставку 
5.сједници одржаној дана 29.06.2021. године, донијела 
је 

О Д Л У К А    
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене ( к.ч. број 639/1  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. 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, 
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. 
 

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 99.156,00 КМ (деведесет девет  
хиљада и стотину педесет шест 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 у периоду од пет година 
од дана потписивања уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта задрже укупан број запослених радника; 

2) 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; 

3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 
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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 пет нових радника са 
подручја општине Прњавор, или да је запослио пет 
нових радника од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Број новозапослених радника се не рачуна у број 
радника из подтачке 2) овог става, а инвеститор их је 
дужан запослити на период од најмање пет година.  

Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 4,00 КМ; 

2) Ако инвеститор у моменту подношења 
пријаве запошљава најмање 8 радника. Цијена 
земљишта ће се у овом случају умањити за износ од 
1,50 КМ; 

 3) Вриједност инвестиције у објекат из члана 
3. ове одлуке мора бити минимално 1.000 000,00 КМ 
(словима: један милион конвертибилних марака). 

 Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 5,00 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 9.915,60 КМ 
(словима: девет хиљада девет стотина петнаест 
конвертибилних марака и 60/100). 

(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 9.915,60 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 задржати постојећи 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. 
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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                                                                              
                                                  

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              
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На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и и 61/21), чланова 22. и 44. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12 и 46/17), члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17) и члана 6. Одлуке о формирању Општинског 
штаба за ванредне ситуације („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 6/15), начелник општине 
Прњавор доноси  
 

О Д Л У К У    
о именовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације 
 

Члан 1. 
Овом одлуком именује се Општински штаб за 

ванредне ситуације. 
 

Члан 2. 
У Општински штаб за ванредне ситуације 

именују се: 
1. командант Штаба – Дарко Томаш; 
2. замјеник команданта Штаба – Славиша 

Миланковић; 
3. начелник Штаба - Зденко Тупајић; 
4. члан Штаба за осматрање, обавјештавање и 

узбуњивање, мобилизацију и материјално-
техничке послове - Јеленко Симић; 

5. члан Штаба за оперативно-планске послове – 
Горана Милијаш; 

6. члан Штаба за склањање и евакуацију људи и 
материјалних добара и заштиту и спасавање из 
рушевина – Далибор Прерадовић; 

7. члан Штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих - Ђурађ Стојчић; 

8. члан Штаба за заштиту и спасавање од пожара, 
на води и под водом и удеса – Драган 
Миладиновић; 

9. члан Штаба за прву медицинску помоћ, 
хуману асанацију терена и 
противепидемиолошку заштиту - др Зоран 
Бјелетић; 

10. члан Штаба за заштиту и спасавање животиња 
и намирница животињског поријекла, 
радиолошко-хемијско-биолошку заштиту, 
асанацију терена и заштиту животне средине – 
Мирела Милијаш; 

11. члан Штаба за заштиту биља и биљних 
производа и асанацију терена – Мишо Вујић;  

12. члан Штаба за опште обавезе, друштвене 
дјелатности, невладине организације и 
предузетнике – Љубиша Шикарац; 

13. члан Штаба за сарадњу и провођење мјера из 
надлежности полиције – Миливоје Милијаш;                           

14. члан Штаба за информисање и односе са 
јавношћу - Лидија Калењук Милијаш,  и 

15. члан Штаба за финансијско пословање – 
Александар Његомировић. 
 

Члан 3. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације број: 01/1-022-133/17 од 15.09.2017. 
године („Службени гласник општине Прњавор“, број 
24/17). 
 

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

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-120/21                            Начелник 
Датум: 04.08.2021. године              Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 14. Закона о 
стратешком планирању и управљању развојем у 
Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/21) и члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У    
о изради Стратегије развоја општине 
Прњавор за период  2022-2028. година 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се процес израде 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година.  

Стратегија развоја општине Прњавор за 
период 2022-2028. година је интегрисани, 
мултисекторски стратешки документ општине 
Прњавор који дефинише јавне политике, усмјерава 
развој локалне заједнице и зацртаним стратешким 
циљевима и приоритетима представља путоказ за 
свеукупни друштвени развој. 

 
Члан 2. 

У процесу израде Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. година примјењиваће се 
начела система стратешког планирања и управљања 
развојем из члана. 4. Закона о стратешком планирању и 
управљању развојем у Републици Српској. 

 
Члан 3.  

Стратегија развоја општине Прњавор за 
период 2022-2028. година садржаваће и приоритете и 
развојне правце дефинисане у релевантним 
стратешким документима Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, као и документима релевантним за 
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процес европских интеграција и другим међународно 
преузетим обавезама Босне и Херцеговине, укључујући 
и Агенду 2030 коју је донијела Генерална скупштина 
Уједињених нација. 

 
Члан 4. 

Носилац израде Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. година је Општински 
развојни тим којег ће начелник општине именовати 
посебним рјешењем, примјењујући начела система 
стратешког планирања и управљања развојем у 
Републици Српској.  

 
Члан 5.   

Процес израде Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. година одвијаће се по 
сљедећим фазама: 

а) Израда стратешке платформе 
б) Одређивање приоритета и мјера 
в) Идентификација кључних стратешких 

пројеката 
г) Утврђивање унутрашње и међусобне 

усклађености стратешких докумената 
д) Израда оквирног финансијског плана за 

имплементацију Стратегије развоја општине Прњавор 
за период 2022-2028. година 

ђ) Дефинисање начина имплементације, 
праћења, извјештавања и вредновања Стратегије 
развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година 

е) Доношење Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. година уз претходно 
спровођење процеса консултација.   

 
Члан 6. 

Рок за израду Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. година је 12 мјесеци од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
 
Број: 01/1-022-124/21                   Начелник  
Датум: 20.08.2021. године           Дарко Томаш,с.р.  
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16 и 36/19), Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
91/16), тачке 38. Упутства о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“ број 99/17) и чланова 67. и 88. став 1. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ бр. 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
следеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Именује се Дијана Прерадовић, 
самостални стручни сарадник за економско-

финансијске послове у Одјељењу за стамбено-
комуналне послове и инвестиције Општинске управе 
општине Прњавор, за одговорно лице задужено за 
финансијско управљање и контролу. 

2. Задатак именоване је да оперативно 
спроводи активности координације у вези са 
успостављањем и развојем финансијског управљања и 
контроле у Општинској управи општине Прњавор, а у 
складу са Законом о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 91/16) и 
Упутством о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“ број 
99/17), те другим законским и подзаконским 
прописима који уређују предметну област. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се 
ван снаге рјешење број 01/1-014-40-1/18 од 
12.04.2018. године („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 8/18). 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
      

    
Број: 01/1-014-277/21                              Начелник 
Датум: 01.07.2021. године                Дарко Томаш, с.р. 
       
430 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 67. и члана 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и тачке 18. 
Упутства о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 
99/17), начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  
1. У радну групу за успостављање система 
финансијског управљања и контроле именују се: 

1) Дијана Прерадовић – предсједник, 
2) Лидија Калењук  Милијаш – члан, 
3) Ана Војводић – члан, 
4) Драган Миладиновић – члан, 
5) Дијана Милијаш – Трипуновић – члан, 
6) Лејла Мухић – члан, 
7) Паулина Јеврић – члан, 
8) Амел Кебић – члан, 
9) Дариа Прибић – члан, 
10) Драгица Југовић – члан, 
11) Петар Игњатић – члан, 
12) Горана Милијаш – члан, 
13) Милоранка Лазаревић, члан, 
14) Синиша Моравски, члан. 
2. Задатак радне групе је спровођење 

активности на успостављању и спровођењу система 
финансијског управљања и контроле, у складу са 
Законом о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16) и подзаконским актима. 
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3. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 
важи Рјешење, број 01/1-014-284/19 од 31.12.2019. 
године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
 

Број: 01/1-014-278/21                      Начелник 
Датум: 01.07.2021. године         Дарко Томаш, с.р.    
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е    
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за  
пријем приправника у Општинској управи општине 
Прњавор (у даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Ивана Живанић, службеник, предсједник, 
2) Дуроњић Данијела, службеник, члан, 
3) Прерадовић Дијана, службеник, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном 
конкурсу за пријем приправника у 
Општинској управи општине Прњавор, 
што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са 
кандидатима и сачињавање листе за избор 
кандидата по редослиједу кандидата, на 
начин одређен Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и 
Правилником о поступку запошљавања 
приправника у Општинску управу 
општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор, број 17/17). Конкурсна 
комисија ће доставити начелнику општине 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног 
поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-123-2/21                             Начелник 
Датум: 03.08.2021. године           Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16), члана 20. Правилника о 
јединственим процедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, односно 
општинској управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 42/17) и члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18), начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е    
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за попуњавање 
упражњених радних мјеста службеника у 
Општинској управи општине Прњавор (у 
даљем тексту: Комисија) именују се: 

1) Ивана Живанић, службеник, предсједник, 
2) Данијела Дуроњић, службеник, члан, 
3) Бранка Јовић Атић, службеник, члан, 
4) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан, 
5) Боро Трамошљанин, са листе стручњака, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са 

законом спроведе поступак по Јавном 
конкурсу за попуњавање упражњених радних 
мјеста службеника у Општинској управи 
општине Прњавор на неодређено вријеме, што 
укључује контролу испуњавања услова, 
обављање улазног интервјуa са кандидатима и 
сачињавање листе за избор кандидата по 
редослиједу кандидата, на начин одређен 
Законом о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) и Правилником о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 42/17). Конкурсна комисија ће 
доставити начелнику општине листу за избор 
кандидата са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-120-45/21                           Начелник 
Датум: 04.08.2021. године            Дарко Томаш, с.р. 
 
433 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 4. Одлуке о 
изради Стратегије развоја општине Прњавор за период 
2022-2028. година (број 01/1-022-124/21 од 20.08.2021. 
године) начелник општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
о именовању Општинског развојног тима за 

израду Стратегије развоја општине 
Прњаворза период 2022-2028. година 
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Члан 1.  

Именује се Општински развојни тим за израду 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година, као оперативно и координационо тијело 
задужено за вођење партиципаторног процеса израде 
интегрисане Стратегије развоја општине Прњавор за 
период 2022-2028. година, заснованог на начелима 
одрживог развоја и социјалне укључености, и у складу 
са регулаторним и методолошким оквиром за 
стратешко планирање и управљање развојем у 
Републици Српској. 
 

Члан 2. 
У Општински развојни тим за израду 

Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година именују се: 

1. Дарио Врховац, шеф Одсјека за развој – 
координатор 

2. Дијана Милијаш-Трипуновић, шеф Одсјека за 
друштвене дјелатности, дијаспору и 
националне мањине – замјеник координатора 

3. Бранка Козаревић, самостални стручни 
сарадник за предузетништво, туризам и 
аналитичко-статистичке послове – члан  

4. Ана Војводић, самостални стручни сарадник за 
односе са јавношћу – члан  

5. Драгана Њежић, савјетник начелника за 
економске послове – члан  

6. Сандра Лекић, стручни савјетник за урбанизам 
и грађевинарство – члан  

7. Зорица Сувајац, самостални стручни сарадник 
за заштиту животне средине – члан 

8. Петар Игњатић, шеф Одсјека за 
пољопривредну производњу и водопривреду – 
члан  

9. Гордана Пејаковић, шеф Одсјека за буџет – 
члан 

10. Владо Рупа, виши стручни сарадник за 
изградњу инфраструктурних објеката – члан  

11. Амел Кебић, самостални стручни сарадник за 
нормативне акте и управно рјешавање – члан 

12. Ивана Живанић, шеф Одсјека за послове 
писарнице, мјесних канцеларија и мјесних 
заједница – члан  

13. Ненад Ђекић, одборник у Скупштини општине 
Прњавор – члан 

14. Велибор Тривичевић, одборник у Скупштини 
општине Прњавор – члан   

15. Драгана Радуловић, директор ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Прњавор – члан 

16. Сузана Шврака, директор ЈУ ЦСШ „Иво 
Андрић“ Прњавор - члан  

17. Љубиша Сибинчић, директор КП „Водовод“ 
Прњавор – члан  

18. Медиха Турчиновић, директор „Export-City“ 
д.о.о. Прњавор – члан  

19. Никола Врховац, представник „Пекара 
Цвијета“ с.п. Прњавор – члан  

20. Бошко Бијелонић, представник Удружења 
родитеља дјеце са сметњама у физичком и 
психичком развоју „Невен“ Прњавор – члан 

21. Бојан Малбашић, представник ОК „Укрина“ 
Прњавор – члан  

22. Дајана Башић, предсједник „Омладински 
центар Прњавор“ – члан. 

 
Члан 3. 

Задаци Општинског развојног тима за израду 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година су:  

а) Припрема и организација процеса израде 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. година,  

б) Израда стратешке платформе: ситуациона 
анализа, SWOT анализа, стратешки фокуси и 
стратешки циљеви, 

в) Одређивање приоритета и мјерa, 
г) Израда оперативног дијела Стратегије 

развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година 
и 

д) Припрема нацрта Стратегије развоја 
општине Прњавор за период 2022-2028. година и 
упућивање истог у скупштинску процедуру на 
усвајање.  

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

Члан 5. 
Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Број: 01/1-014-332/21                     Начелник 
Датум: 23.08.2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
 
434 
 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 67. и 88. 
став 1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 16. став 
6. 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“ број 5/18 и 6/18), начелник општине доноси 
следеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. За вршење надзора над реализацијом Уговора 
о продаји непокретности испод тржишне цијене или без 
накнаде именују се: 

1) Милоранка Лазаревић, службеник у 
Одсјеку за јавне набавке, правна питања и прописе 
Општинске управе општине Прњавор, 

2) Милица Малешевић, службеник у 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и  
инвестиције  Општинске управе општине Прњавор. 

2. Задатак службеника из тачке 1. овог 
рјешења је да прате реализацију Уговора о продаји 
непокретности испод тржишне цијене или без накнаде, 
закључених у складу са Правилником о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод 
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тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 5/18 и 6/18). 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-344/21                      Начелник 
Датум: 26.08.2021. године        Дарко Томаш, с.р. 
         
435 
 На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18), Начелник општине доноси 
 

ПРАВИЛНИК   
о измјени Правилника о додјели студентске 
награде најбољим студентима са подручја 

општине Прњавор 
 

Члан 1.  
У Правилнику о додјели студентске награде 

најбољим студентима са подручја општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 17/18 и 
44/20) у члану 1. ријечи: „три студента“ замјењују се 
ријечима: „пет студената“. 
 

Члан 2.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
 
Број: 01/1-022-123/21                Начелник  
Датум: 19.08.2021. године      Дарко Томаш, с.р.       
 
436   

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 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона 
SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на 
територији општине Прњавор и заштите и 
спасавања становништва од 31.08. до 
13.09.2021. 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 31.08.2021. до 13.09.2021. 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. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе 
од 31.08.2021. године до 13.09.2021. 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“. 

4. Од 31.08.2021. године до 13.09.2021. 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 манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

5. 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“. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
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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. 
9. 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. 

10. Ограничава се рад од 31.08.2021. до 13.09.2021. 
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. 

11. 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. 

12. Ограничава се рад од 31.08.2021. до 13.09.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

13. Ограничава се рад од 31.08.2021. до 13.09.2021. 
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. 

14. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад од 31.08.2021. до 
13.09.2021. године од 06:00 до 24:00 часа. 

15. 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. 
16. Апотеке могу да раде сваким даном од 07:00 до 

22:00 часа. 
17. 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. 

 
18. 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. 

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

20. 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. 

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 01/1-014-321/21 од 17.08.2021. 
године ставља се ван снаге. 

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

 
                             
Број: 01/014-353/21                           Начелник 
Датум: 31.08.2021. године           Дарко Томаш.с.р. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                            
 
437 

О Г Л А С 
  
 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе општине Прњавор, ул. 
Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења број 
06-372-1/14 од 13.01.2014. године, извршило је у 
регистру заједница етажних власника  стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-72 упис оснивања 
Заједнице за управљање зградом „Стара робна 
кућа“ у Прњавору, улица Ђуре Јакшића 30А, са 
сљедећим подацима: 
 
Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за 
управљање зградом „Стара робна кућа“ у 
Прњавор, улица Ђуре Јакшића 30А, је Слађана 
Марић, предсједник Управног одбора, самостално 
и без ограничења. 
Брисање досадашњег овлашћеног лица за 
заступање заједнице, Вукашин Бацковић  
предсједника  Управног одбора заједнице.     
 
Број: 06-372-1/14                  Службено лице органа 
Дана: 04.06.2021. године    Далибор Прерадовић, с.р. 
                                      
 
 
 
 
 
 

            
 
 
438 

О Г Л А С 
  
 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције Општинске управе, општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број: 06-372-21/21 од 11.08.2021. године, извршио је у 
регистру заједница етажних власника  стамбених 
зграда, у регистарском листу број 01-106 упис 
оснивања Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Борачка број 21, улаз „А“, у Прњавору, 
са сљедећим подацима: 
 
Заједница етажних власника стамбене зграде у 
улици Борачка број 21, улаз „А“, у Прњавору, 
Оснивачи: 14 (четрнаест) етажних власника. 
Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за рачун 
етажних власника.   
Иступа у правном промету самостално, у  оквиру 
дјелатности, за обавезе  одговара   
цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Бошко Лазаревић, предсједник 
скупштине Заједнице, самостално и без 
ограничења. 
 
Број: 06-372-21/21                Службено лице органа          
Дана: 11.08.2021. године    Далибор Прерадовић, с.р. 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ : Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10, телефон  051/660-340  
Службени гласник општине Прњавор излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић .  
Штампа стручна служба СО-е Прњавор 
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