
 
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
  Скупштина општине Прњавор 

Ул. Светог Саве, број 10. 
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba  
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа: Стручна служба СО-е 

09.09.2021. године 

ПРЊАВОР 

Број 32 Година 57. 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

 
          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

439 
На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/03),  
члана 50. и 51. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 21 Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19 61/21), члана 37. став (2) 
тачка 23) Статута Општине Прњавор ("Службени 
гласник Општине Прњав ор", број 15/17 и 12/18), 
Скупштина општине  Прњавор на 6 сједници одржаној 
дана 08.09.2021. године, донијела je 
 

ОДЛУКУ  
о утврђивању критерија за  избор и 

именовање секретара Скупштине општине 
I 

Овом одлуком утврђују се критерији и услови 
за избор и именовање секретара Скупштине општине 
Прњавор.  

II 
Кандидати за радно мјесто секретара 

Скупштине општине морају испуњавати опште и 
посебне услове утврђене Законом о локалној 
самоуправи и Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, и то опште и посебне услове услове: 
  Општи услови: 
1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне 
и Херцеговине, 
2) да је старије од 18 година, 
3) да има општу здравствену способност, 
4) да није осуђивано за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање шест мјесеци или за 
кривично дјело које га чини неподобним за обављање 
послова у градској, односно општинској управи, 
5) да није отпуштено из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 
Босни и Херцеговини три године прије објављивања 
конкурса и 
6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља 
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 
градској, односно општинској управи. 
 

Посебни услови: 
1) да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 
дипломирани правник или први циклус студија са 
звањем дипломирани правник и остварених најмање 
240 ECTS бодова или еквивалент, 
2) да има најмање три године радног искуства у 
траженом степену образовања, односно звања и 
3) да има положен стручни испит за рад у управи. 
Изузетно од тачке 3) посебних услова, лице које је у 
другим органима и организацијама радило, а нема 
положен стручни испит за рад у управи, може да се 
кандидује и буде бирано, уз обавезу да положи 
стручни испит у року од шест мјесеци од дана 
запослења. Уколико не положи стручни испит за рад у 
управи у року од шест мјесеци, престаје му радни 
однос. 

III 
Секретара Скупштине општине, на основу 

спроведеног јавног конкурса, именује Скупштина 
општине. на вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине општине. 
 

IV 
Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс и рангирање кандидата 
у складу са утврђеним критеријима извршиће 
комисија именована од стране Скупштине општине.  

V 
Кандидати ће уз пријаву на конкурс 

достављати потребне документе који ће бити одређени 
у јавном конкурсу. Сва остала питања која нису 
утврђена овом одлуком утврдиће се јавним конкурсом. 
 

mailto:skupstina@prnjavor.ba
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VI 
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и  дневном листу 
„Вечерње новости“ са роком од 15 дана за 
пријављивање кандидата, Уколико јавни конкурс не 
буде објављен истовремено рок за пријављивање 
кандидата се рачуна од последњег објављивања. 
 

VII 
За спровођење одлуке задужује се Стручна 

служба Скупштине општине. 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Прњавор". 
 
Број: 01-022-126/21                               Предсједник 
Датум: 08.09. 2021. године               Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор     
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 На основу члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 73. став 2. и 4. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 8., 9  и 10. Одлуке 
о организовању и усклађивању пословања Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 2/11, 
6/11,32/12 и 20/17), члана 37. став 2. тачка 35. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 12/18), члана 161. и члана 201, 
Пословника Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 6 
сједници одржаној дана 08. 09. 2021. године, донијела 
је 

ОДЛУКУ   
о отврђиваању  критеријума за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор и 

расписивању Јавног конкурса 
 

Члан 1. 
1. Овом одлуком ближе се утврђују 

критеријуми за избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор. 

2. Под критеријумима за избор 
директора из претходног става сматрају се општи и 
посебни услови утврђени овом одлуком. 

 
Члан 2. 

(1) Општи услови за именовање директора 
ЈЗУ Дом здравља Прњавор су: 

1) да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 

2) да је старији од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 
4) да није отпуштен из државне службе на 

било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 
Републици Српској у периоду од три године прије 
дана објављивања упражњене позиције, 

5) да није осуђиван за кривична дјела на 
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 
или за кривично дјело које их чине неподобним за 
обављање послова на упражњеним позицијама, 
односно да се против њих не води кривични 
поступак, 

6) да не служи казну, изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 
под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 
налогу да се појаве пред судом (члан IX-1. Устава 
Босне и Херцеговине). 

(2) Посебни услови које морају испуњавати 
кандидати за позицију директора су: 

1) висока стручна спрема VII - степен, 
2) најмање пет година радног искуства у 

струци, 
3) да познаје дјелатност ЈЗУ Дом здравља 

Прњавор. 
 

Члан 3. 
(1) Скупштина општине Прњавор 

расписује Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор. 

(2) Директор Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор именује се на период од 
четири године, са могућношћу поновног 
именовања. 

Члан 4. 
(1) Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 
новости“. 

(2) Рок за подношење пријава на Конкурс 
из члана 3. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Конкурса у једном од 
јавних гласила, из става 1. овог члана. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина општине именује 
Комисију за спровођење поступка по Јавном 
конкурсу, која ће спровести процедуру за избор 
директора и доставити Скупштини општине ранг-
листу кандидата за директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор. 

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји 
се од пет чланова и то три члана из реда 
општинских службеника, а два члана који нису 
запослени у Општонској управи. 

(3) У Комисију из став 1. овог члана 
именују се лица која имају најмање исти или већи 
степен стручне спреме за који се спроводи 
поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 
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Члан 6. 

Стручне и административно-техничке 
послове на провођењу ове одлуке, обавиће Стручна 
служба Скупштине општине. 

 
Члан 7. 

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

 
Број: 01-022-127/21                           Предсједник 
Датум: 08.09. 2021. године   Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                   
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На основу члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републоике Српске“ број 54/02, 
41/08 и 63/14), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17  и 
12/18) и члана 161. и 201. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 
одржаној дана  08.09.2021. године, донијела је 

 О Д Л У К У   
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛЕГИРАЊУ 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР КОЈИ ЋЕ У СВОЈСТВУ 
СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ПРИСУСТВОВАТИ 

ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА 
 

Члан 1. 

У члану 2. Одлуке о делегирању одборника 
Скупштине општине Прњавор који ће у својству 
службеног лица присуствовати закључењу брака 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21) 
тачка 6. мијења се гласи: 

 „6. Милан Радуловић,“ 

Члан 2. 

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

Број :   01-022-130/21              Предсједник СО      
Датум 08.09.2021. године      Мико Буквић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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 чланова 161. став 1. и 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 6. 
сједници одржаној дана 08.09.2021. године, донијела 
је 

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

(к.ч.бр. 1473/12, 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. бр. 
1473/12 „Расадник“, шума 3. класе, у површини од 124 
м2, уписана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, посјед 
општине Прњавор са 1/1 дијела, а која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. бр. 
627/6 „Расадник“, шума у површини од 124 м2, 
уписана у „А“ листу зк.ул. број 844, к.о. Прњавор, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
налази у границама градског грађевинског земљишта, 
трећа зона, по почетној продајној цијени од 1.602,08 
КМ, која је утврђена на основу Одлуке о висини 
вриједности непокретности по зонама на територији 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 5/21), усвојене од стране Скупштине 
општине Прњавор.  

(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) Продаје се непокретност из члана 1. ове 
одлуке, а продаја ће се извршити 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). 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 32 09.09.2021.   4    
 

 
 

(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 1.000,00 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 
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: 01-022-131/21                     Предсједник СО                                                 
Датум: 08.09.2021. 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, 
36/19 и 61/21), 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 6. 
сједници одржаној дана 08.09.2021. 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 639/14 и к.ч. 
642  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. 639/14  „Пустара“, 
њива у површини од 9881 м2  и к.ч. 642 „Стојнића 
кућиште“ њива у површини од 19576 м2 , обе уписане 
у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној површини од 
29457 м2 у посједу Општине Прњавор са 1/1 дијела, а 
којим према стању земљишне књиге одговарају 
парцеле старог премјера к.ч. 1356/180, у површини од 
9881 м2  и к.ч. 1356/128 у површини од 19576 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 
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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 353.484,00 КМ (три стотине педесет 
три хиљаде и четири стотине осамдесет четири 
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 у периоду од шест 
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 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 двадесет нових 
радника или да је запослио двадесет 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 3,00 КМ; 

2) Ако инвеститор у моменту подношења 
пријаве запошљава најмање 30 радника. Цијена 
земљишта ће се у овом случају умањити за износ од 
2,00 КМ; 

 3) Вриједност инвестиције у објекат из члана 
3. ове одлуке мора бити минимално 4.000 000,00 КМ 
(словима: четири милиона 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 
35.348,40 КМ (словима: тридесет пет хиљада три 
стотине четрдесет осам  конвертибилних марака и 
40/100). 

(6) Продаја грађевинских парцела које су 
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 шест година, 
односно рок за завршетак инвестиције и запошљавање 
нових радника; 

2.  износ гаранције је 10% од процијењене 
вриједности парцела из члана 4. ове 

одлуке, односно 35.348,40 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, 
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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- 022-132/21                      Предсједник СО                                               
Датум: 08.09.2021. године           Мирко Буквић, с.р.                                     
Прњавор                                                                                                                 
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На основу члана 39. став (2), тачка 2)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона 
о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 
5. 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 ), члана 
37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 
12/18), члановима  161. став (1) и 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 6. 
сједници одржаној дана 08.09. 2021.  године, донијела 
је 

 
О Д Л У К У    

о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч  бр: 402/10 к.о. Прњавор ) у својини 

општине Прњавор 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор  продаје 

непокретност у својини општине Прњавор,  означене 
као:  к.ч. бр: 402/10, Хисе, њива 4 класе,  у површини  
57 м2, уписана у ПЛ 225/774,  којој према стању 
земљишне књиге одговара к.ч.  681/17 у површини од 
57  м2 , Хисе, њива 4 класе, уписана у „А“ листу зк. ул. 
бр: 5070, к.о. Прњавор, посјед и власништво општине 
Прњавор.   

(2) Средства добијена продајом предметних  
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), након што 
се претходно изврши процјена вриједности 
некретнине од стране  овлашћеног вјештака. 

(2) Оглас о лицитацији објавиће се 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). 

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

 
Члан 4. 

(1) 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. 

(2) 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.  

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

(4) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
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повраћај положене кауције. 
(5) Све трошкове у вези овог уговора сноси 

купац. 
(6) Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

Члан 5. 
Купац је обавезан исплатити  купопродајну 

цијену  на рачун продавца у року од 7 дана,  од дана 
достављања позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, након чега ће се приступити 
потписивању и овјери уговора код надлежног нотара. 
 

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

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-133/21                       Предсједник СО                                             
Датум: 08.09.2021. године          Мирко Буквић, с.р.                                   
Прњавор                                                                  
 
445 
 Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Ољача Миланка, сина Луке, из Бабановаца, 
заступаног по пуномоћнику Југовић Б. Љубомиру, 
адвокату из Прњавора, у предмету замјене земљишта, 
а на основу члана 348. став (4) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 15. Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14, 
6/16, 31/17, 15/19 и 17/19), члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), те члана 161. 
и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), на 6. сједници одржаној 
дана  08.09.2021. године,  доноси  
 

ОДЛУКУ   
о измјени и допуни одлуке о утврђивању 

губитка статуса добра у општој употреби и 
давању сагласности за закључивање уговора 
о замјени некретнина са Ољача Миланком, 

сином Луке, из Бабановаца, Скупштине 
општине Прњавор, број 01-475-9/12 од 

11.09.2012.године 
 

Члан 1. 
 Допуњава се члан 3. Одлуке о утврђивању 
губитка статуса добра у општој употреби и давању 

сагласности за закључивање уговора о замјени 
некретнина са Ољача Миланком, сином Луке, из 
Бабановаца, Скупштине општине Прњавор, број 01-
475-9/12 од 11.09.2012. године, тако да се бришу 
заграда и тачка, и додаје текст који гласи: 

„и к.ч. бр. 1164/19 „Каревина“ њива у 
површини од 21 m2, уписано у ПЛ.бр. 620 к.о. 
Бабановци на име посједника Ољача Миланка, сина 
Луке, из Бабановаца, са 1/1 дијела (стари бр. 1726/56 
„Каревина“ њива у површини од 21 m2, уписано у 
зк.ул.бр. 2148 к.о. Прњавор, као власништво Ољача 
Миланка, сина Луке, из Бабановаца, са 1/1 дијела).“ 
 

Члан 2. 
 Члан 4. Одлуке, мијења се и сада гласи: 
„Општина Прњавор ће Ољача Миланку, сину Луке, из 
Бабановаца, општина Прњавор, платити накнаду за 
разлику у вриједности земљишта у износу од 267,73 
КМ.“ 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
      
Број: 01-022-134/21                      Предсједник СО                                                  
Датум: 08.09.2021. године        Мирко Буквић, с.р. 
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 Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Петровић Горана, сина Гостимира, из 
Прњавора, у предмету продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, а на основу члана 
348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), чланова 161. и 167. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17), те члана 14. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 28/14, 6/16, 31/17, 
15/19 и 17/19), на 6. сједници одржаној дана 08.9.2021. 
године,  доноси  
 

ОДЛУКУ   
о продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта непосредном погодбом Петровић 
Горану, сину Гостимира, из Прњавора, ради 

комплетирања грађевинске парцеле 
 

Члан 1. 
 Продаје се непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, непокретност 
означена као к.ч. бр. 1703/13 „Крчевина“ њива у 
површини од 22 m2, уписана у ПЛ бр. 225 к.о. 
Прњавор, као посјед општине Прњавор, са 1/1 дијела, 
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а којој по старом премјеру одговара парцела означена 
као к.ч. бр. 300/23 „Крчевина“ њива у површини од 22 
m2, уписана у зк.ул. бр. 4623 к.о. Прњавор, као 
власништво Скупштине општине Прњавор, са 1/1 
дијела. 

Члан 2. 
Овлашћује се Начелник општине да, у име 

општине Прњавор, закључи уговор о продаји 
непокретности из члана 1. ове одлуке са Петровић 
Гораном, сином Гостимира, из Прњавора, а након 
прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника Бања Лука, у смислу одредбе члана 16. 
Закона о Правобранилаштву („Службени гласник 
Републике Српске“, број 7/18). 

 
Члан 3. 

Петровић Горан, син Гостимира, из 
Прњавора, дужан је за непокретност из члана 1. ове 
Одлуке платити накнаду у укупном износу од 503,97 
КМ, која је утврђена на основу података о висини 
вриједности непокретности у Фискалном регистру 
непокретности Министарства финансија Републике 
Српске, Подручни центар Бања Лука, Подручна 
јединица Прњавор. 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
       
Број: 01-022-135/21                    Предсједник СО                                                                     
Датум: 08.09.2021. године       Мирко Буквић, с.р. 
                                            
447 
 На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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 1, члана 175. став 2, члана 190. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на  6. сједници 
одржаној дана 08.09.2021. године, донијела је 
 

 О Д Л У К У 
  о приступању изради измјене 

урбанистичког пројекта „Градско језгро“ 
(измјена VII) 

 
Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене урбанистичког 
пројекта „Градско језгро“ (измјена VII), (у даљем 
тексту: План).   
(2)  Укупна површина обухвата Плана чијој се 
изради приступа је цца 11 ha.  
(3) Период важења Плана је 10 година. 

(4) План ће бити израђен у складу са Законом о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
Правилником о општим правилима урбанистичке 
парцелације и регулације („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/13 и 52/20) и 
Правилником о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13). 
 

Члан 2. 
(1) Обухват Плана почиње од укрштања улица 
Вељка Миланковића и Алексе Шантића, прати улицу 
Алексе Шантића, наставља улицом Београдском до 
укрштања са улицом Лазе Лазаревића, ту граница 
ломи у правцу југа и наставља низ улицу Лазе 
Лазаревића до укрштања са улицом Новака 
Пивашевића, даље граница наставља низ улицу 
Новака Пивашевића до укрштања са улицом Светог 
Саве, обухват јужно иде низ улицу Светог Саве и 
доктора Славка Шушка до пјешачког улаза у градски 
парк, преко пута Занатског центра I, ту граница ломи у 
правцу сјеверозапада и наставља уз источну границу 
парцеле к.ч.бр. 646/1 к.о. Прњавор, затим наставља 
сјеверно преко паркинга између робне куће и 
стамбено-пословног објекта колективног становања до 
улице Вељка Миланковића, гдје наставља улицом 
Вељка Миланковића до укрштања са улицом Алексе 
Шантића, одакле је обухват плана и почео.  
(2) Циљ измјене Плана је предвидјети изградњу 
колективних стамбено-пословних објеката са 
пратећим садржајима на неизграђеним парцелама, 
евидентирати већ изграђене објекте и одредити 
грађевинску парцелу за њихову редовну употребу и 
старе и дотрајале објекте предвидјети за 
реконструкцију или уклањање, а на њиховом мјесту 
предвидјети изградњу нових објеката који ће се својим 
габаритима и намјеном уклапати у просторну и 
функционалну структуру околног простора.  
 

Члан 3. 
(1)  Носилац припреме Плана је Одјељење за 
просторно уређење. 
(2) Носилац припреме Плана ће као улазне 
параметре обезбједити и учинити доступном носиоцу 
израде плана сву постојећу документацију у складу са 
чланом 42. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), неопходну за израду 
плана.      
(3) Носилац припреме Плана ће изабрати носиоца 
израде Плана, који испуњава услове прописане чланом 
44. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19). 
 

Члан 4. 
(1) Рок за израду Плана jе 80 дана од дана 
закључења уговора између носиоаца припреме и 
носиоца израде Плана којим ће се дефинисати 
међусобна права и обавезе. 
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(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана у просторијама носиоца припреме 
Плана и носиоца израде Плана а потом на јавну 
расправу у складу са чланом 48. став 4. и став 5. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19).               
(3) Приједлог Плана и Одлуку о доношењу Плана 
са потребним образложењем  утврдиће носилац 
припреме и начелник општине.    

Члан 5. 
Саставни дио Одлуке су смјернице за израду 

Плана, број: 04-363-31/21 од 30.08.2021. године. 
Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбједиће се из 
буџета општине Прњавор.                                        

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-136/21                   Предсједник СО         
Дана: 08.09.2021. године       Мирко Буквић, с.р. 

 
448 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), 
Скупштина општине Прњавор је, на 6 сједници 
одржаној  08.09. 2021. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ   
 o разрјешењу дужности вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Прњавор 
 
 1. Војиславка Гатарић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности секретара Скупштине општине 
Прњавор, због истека периода на који је именована, са 
даном 08. 09. 2021. годиине. 
 2. Именована, права по основу радног односа 
након разрјешења остварује у складу са Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21). 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-51/21                    Предсједник СО 
Датум: 08.09. 2021. године    Мирко Буквић, с.р.                                                                                             
 
449                                      

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 37. став 2. тачка 
23. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) Скупштина 
општине Прњавор је, на 6 сједници одржаној  08.09. 
2021. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ   
o именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Прњавор 
 
 1. Војиславка Гатарић, именује се за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Прњавор, 
почев од 08.09.2021. године, до окончања поступка 
именовања секретара Скупштине, а најдуже за период 
до 90 дана.  
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-52./21                       Предсједник СО 
Датум: 08.09.2021. године          Мирко Буквић, с.р.                                             
                                                                                            
450 

На основу члана 53. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Скупштина 
општине Прњавор на 6 сједници  одржаној 08. 09. 
2021. године, донијела је  
  

РЈЕШЕЊЕ  
 о именовању Комисије за спровођење 

поступка по јавном конкурсу за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 

 
1.  Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија за избор)  у сљедећем саставу:  

1. Вукашин Бацковић, одборник, 
              2. Горан Шарчевић, одборник,  
              3. Свето Спасојевић, службеник,  
              4. Паулина Јеврић, службеник,  
              5. Славица Станић ,са листе стручњака.  

  
2. Задатак Комисије за избор је да у 

складу са законом проведе поступак по  Јавном 
конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине 
општине Прњавор, што укључује контролу 
испуњавања услова, обављање интервјуа са 
кандидатима и утврђивање ранг-листе кандидата.   

Комисија за избор ће извјештај о проведеном 
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поступку са утврђеном ранг-листом кандидата за 
избор и именовање секретара Скупштине општине по 
Јавном конкурсу доставити Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине на даље поступање.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.  
                                                     
 Број: 01-111-53/21                    Предсједник СО       
Датум: 08.09.2021. год.            Мирко Буквић, с.р. 
                                                  
451 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника Скупштине општине („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/17,23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор, на 6 сједници  
одржаној  08.09.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе  Дом здравља Прњавор 
 

 1. Суботић др Бојан, разрјешава се дужности  
вршиоца дужности  директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор, због истека мандата, 
са даном  08.09. 2021. године. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-54/21                      Предсједник СО         
 Датум: 08.09. 2021 године,      Мирко Буквић,  с.р. 
Прњавор 
                                                           
452 
 На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
РепубликеСрпске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој 
заштити(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09 и 44/15), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 
број 15/17 и 12/18) и члана 197.Пословника 
Скупштине општине („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) ,Скупштина 
општине Прњавор, на 6 сједници одржаној 08.09. 
2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавoр 
 

 1. Суботић др Бојан, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Прњавор, са даном 0 8 . 0 9 .  2021. године, 
дозавршетка поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже до 90 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеномгласнику 
општине Прњавор”. 
 
Број: 01-111-55/21                     Предсједник СО 
Датум: 08.09. 2021. године    Мирко Буквић,  с.р.  
Прњавор                                                                      
 
453 

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 
и 12/18) и члана  161. став 3. Пословника 
Скупштине општине („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 
општине Прњавор на 6 сједници одржаној  08.09. 
2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ   

о именовању Комисије за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор 
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор (у даљем тексту: Комисија за избор) у 
сљедећем саставу: 

2) Свето Спасојевић, службеник 
општинске управе,    предсједник, 

3) Војиславка Гатарић, службеник 
општинске управе, члан, 

4) Мишо Шуман, службеник општинске 
управе,            члан, 

5) Славица Станић, са листе стручњака,                         
члан, 

6) Љубомир Мијић, са листе стручњака,                          
члан.  

3. Задатак Комисије за избор је да у 
складу са законом проведе поступак по Јавном 
конкурсу за избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата. Комисија за избор ће извјештај о 
проведеном поступку са утврђеном ранг-листом 
кандидата за избор по Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавне здравствене установе 
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Дом здравља Прњавор доставити Скупштини 
општине на даље поступање.  

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

 
Број: 01-111-56/21                    Предсједник СО 
Датум: 08.09. 2021. године    Мирко Буквић,  с.р.  
Прњавор                                                                      
 
454 
 На основу  члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („ Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члан 39. став 2. 
тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 
86. Закона о предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске, број 79/15 и 
63/20), члана 37. Статута општине („Службени 
гласник Општине Прњавор “, број 15/17 и 12/18), 
чланова 233. став 1. тачка 6. и 241. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
Општине  Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) на 
приједлог 1/3 одборника Скупштине општине 
Прњавор, на  6. редовној сједници  одржанoј дана 
08.09.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
  о разрјешењу директора ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

1. Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца, разрјешава 
се дужности  директора ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор,                                                           
 
2. Права по основу радног односа и престанка 
функције именованоj  из претходне тачке утврдиће 
надлежни орган у складу са Законом, 
 
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  
 
Број: 01-111-58/21                            Предсједник СО 
Датум: 08.09.2021. гoдине             Мирко Буквић, с.р.  
Прњавор  
 
455 
 На основу  члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („ Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члан 39. став 2. 
тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 
86. Закона о предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске, број 79/15 и 
63/20), члана 37. Статута општине („Службени 
гласник Општине Прњавор “, број 15/17 и 12/18), 
чланова 233. став 1. тачка 6. и 62. став 6. Пословника о 
раду Скупштине Прњавор („Службени гласник 
Општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) и на 

приједлог 1/3 одборника Скупштине општине 
Прњавор, на 6. редовној сједници  одржанoј дана 
08.09.2021. године, донијела је 

 РЈЕШЕЊЕ    
о именовању в.д. директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 
 

1. Ђорђе Ковачевић,  из Прњавора, именује се за 
вршиоца дужности  директора ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор, до окончања поступка јавне 
конкуренције.                                                        
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  
 
Број: 01-111-59/21                   Предсједник СО    
Датум: 08.09.2021. гoдине    Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор     
     
456 
 На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута Општине 
Прњавор (''Службени гласник општине Прњавор'' бр 
15/17 и 12/18) и члана 167. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор (''Службени гласник 
општине Прњавор'' бр 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор је на 6.  сједници, 
одржаној дана 08.09.2021. године донијела 
 

 РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за примопредају 

дужности између разрјешеног и в.д. 
директора ЈУ Дјечији вртић ''Наша радост'' 

Прњавор 
1. Именује се Комисија за примопредају 

дужности између разрјешеног директора и 
в.д. директора ЈУ Дјечији вртић ''Наша 
радост'' Прњавор, у саставу: 
 
1. Свето Спасојевић, предсједник 
2. Бранка Козаревић, замјеник предсједника 
3. Војиславка Гатарић, члан 
4. Ивана Живанић, замјеник члана 
5. Мартина Хумењук, члан 
6. Владимир Косић, замјеник члана. 

 
2. Задатак комисије из тачке 1. овог Рјешења је 

да, у складу са одредбама члана 49. Статута 
општине Прњавор, изврши примопредају 
дужности између разрјешеног директора и  
в.д. директора ЈУ Дјјечији вртић ''Наша 
радост'' Прњавор.  

3. Ово рјешње ступа на снагу даном доношења а 
биће објављено у ''Службеном гласнику 
општине Прњавор''. 

 
Број: 01-111-60/21           Предсједник СО 
Датум: 08.09. 2021.године       Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                    
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457 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 6. 
сједници одржаној 08.09.2021. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ    

о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања 

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. број 1473/12 „Расадник“, шума 3. 
класе, у површини од 124 м2, уписана у ПЛ број 225, 
к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела, а 
која по старом премјеру одговара земљишту 
означеном као к.ч. бр. 627/6 „Расадник“, шума у 
површини од 124 м2, уписана у „А“ листу зк.ул. број 
844, к.о. Прњавор, власништво општине Прњавор са 
1/1 дијела, која се налази у границама градског 
грађевинског земљишта, трећа зона, по почетној 
продајној цијени од 1.602,08 КМ, која је утврђена на 
основу Одлуке о висини вриједности непокретности 
по зонама на територији општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 5/21),  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 

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 наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-61/21                       Предсједник СО                                                         
Датум: 08.09.2021. 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, 36/19 и 61/21), 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  6. сједници одржаној 
08.09.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
 о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања ( к.ч. број 639/14 и к.ч. 642  к.о. 
Горњи Штрпци) 

 
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. . 639/14  „Пустара“, њива у површини од 9881 м2  
и к.ч. 642 „Стојнића кућиште“ њива у површини од 
19576 м2 , обе уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у 
укупној површини од 29457 м2 у посједу Општине 
Прњавор са 1/1 дијела, а којим према стању земљишне 
књиге одговарају парцеле старог премјера к.ч. 
1356/180, у површини од 9881 м2  и к.ч. 1356/128 у 
површини од 19576 м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела, 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 наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-62/21                                 Предсједник СО                                                
Датум:  08.09.2021. 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, 36/19 и 61/21), 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“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 6. 
сједници одржаној 08.09.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања 
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. број: 402/10 „Хисе“, њива 4. класе, у 
површини од 57 м2, уписана у ПЛ број 225 к.о. 
Прњавор, којој према стању земљишне књиге 
одговара к.ч, број: 681/17, у површини 57 м2, „Хисе“, 
уписана у „А“ листу зк. ул. број 5070 к.о. Прњавор, 
посјед и власништво општине Прњавор,  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 

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 наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број:  01-111-63/21                          Предсједник СО                                        
Датум: 08.09.2021. године         Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                                                     
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гасник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Репбулике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор, („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
167. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 6. 

сједници, одржној  08.09.2021. године,   д о н и ј е л а   
је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е    

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 
ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ 

ИЗМЈЕНЕУРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
„ГРАДСКО ЈЕЗГРО“ ( ИЗМЈЕНА VII) 

   
1. Скупштина општине Прњавор именује Савјет за 

укупно праћење израде измјене урбанистичког 
пројекта „Градско језгро“ (измјена VII) (у даљем 
тексту „Савјет“), у саставу: 
1) Олег Хумењук, дипл. инж. архитектуре, 
2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 
3) Вук Милинчић, дипл. просторни планер 
4) Давор Прерадовић, дипл. инж. 

електротехнике, 
5) Сандра лекић, дипл. инж. архитектуре. 

2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је 
Синиша Новић, дипломирани инжењер 
архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења израде 
измјене урбанистичког пројекта „Градско језгро“ 
(измјена VII), вођења јавне расправе и 
усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене урбанистичког 
пројекта „Градско језгро“ (измјена VII) и заузима 
стручне ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености документа са документима 
просторног уређења, који представљају основу за 
његову израду, као и усаглашености документа са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 
другим прописима заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не донесе 
измјена урбанистичког пројекта „Градско језгро“ 
(измјена VII). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у складу 
са Одлуком о накнадама одборницима и 
члановима радних тијела Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 13/14 и 31/16). 

 
Број: 01-111-64 /21                        Предсједник СО 
Датум:  08.09.2021. године,     Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор, 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по 
захтјеву Копањић Слободанке, кћери Драге, из Горње 
Илове, општина Прњавор, у предмету допуне рјешења 
земљишно-књижним подацима, а на основу члана 204. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 37. Статута општине Прњавор 
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(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18) и члана 161. и 167. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),  на  
6.сједници одржаној дана  08.09.2021. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 
1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења 

Скупштине општине Прњавор, број 36-475-125/02 
од 26.12.2002. године, правоснажног дана 
04.03.2003.године, на начин да се иза ријечи „к.о. 
Прњавор“, брише тачка, додаје запета и текст који 
гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи 
на к.ч. бр. 216/8 „Бабовац“ њива у површини од 
356 m2 , уписану у зк. ул. број 3587 к.о. Прњавор, 
као државна својина са 1/1 дијела, орган 
располагања Скупштина општине Прњавор, са 1/1 
дијела и к.ч. бр. 222/17 „Гложић“ њива у 
површини од 6 m2, уписану у зк. ул. број 913 к.о. 
Прњавор, као државна својина са 1/1 дијела, орган 
располагања Скупштина општине Прњавор, са 1/1 
дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непромијењено. 
 
Број : 01-111-66/21                      Предсједник СО 
Датум: 08.09.2021. године        Мирко  Буквић , с.р.                                                                                                    
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 На основу   члана 161. Пословника 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања нацрта Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на  
6 сједници одржаној дана  08.09. 2021. године је 
донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Нацрт Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор суштински, формално и правно-
технички прихватљив је за даљу скупштинску 
процедуру. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-128/21                       Предсједник СО                                           
Датум: 08.09. 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 Годишњег програма рада Јавне установе 

Дјечији Вртић „Наша Радост“ Прњавор за радну 2021-
2022-у годину, Скупштина општине Прњавор, на 6. 
сједници одржаној дана 08.09. 2021. године донијела 
је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор не  прихвата 
Годишњи програм рада  Јавне установе Дјечији Вртић 
„Наша радост“  Прњавор за радну 2021-2022-у годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
Број: 01-022-137/21                Предсједник СО                                                   
Датум: 08.09. 2021. године   Мирко Буквић, с.р.                                
Прњавор,                                                                       
 
464 
 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 Информације о вршењу инспекцијског 
надзора општине Прњавор за период 01.01.2020 -30 
06.2020.  годину, Скупштина општине Прњавор, на 6. 
сједници одржаној дана 08.09. 2021. године донијела 
је  

ЗАКЉУЧАК 
 

 1. Скупштина општине Прњавор  прихвата 
Информацију о вршењу инспекцијског надзора  
општине Прњавор за период 01.01-30.06. 2020. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
Број: 01-022-138 /21                      Предсједник СО                                  
Датум: 08.09. 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 Одбора за жалбе 
општине Прњавор за период 01.01.2020 -31 12.2020.  
годину, Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 
одржаној дана 08.09. 2021. године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор  усваја 
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Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор 
за период 01.01-31.12. 2020. године. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-139 /21                    Предсједник СО                                    
Датум: 08.09. 2021. године      Мирко Буквић, с.р.                           
Прњавор,                                                                       
 
466 
 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 Информације о организовањуми наплати 
комуналне накнаде у 2020.  години, Скупштина 
општине Прњавор, на 6. сједници одржаној дана 08.09. 
2021. године донијела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 1. Скупштина општине Прњавор  прихвата 
Информацију о организовању и наплати комуналне 
накнаде у 2020. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-140/21                     Предсједник СО                                         
Датум: 08.09. 2021. године                                              
Прњавор,                                                                      
Мирко Буквић, с.р. 
 
467 
 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 Информације о коришћењу јавних 
површина у 2020.  години, Скупштина општине 
Прњавор, на 6. сједници одржаној дана 08.09. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 1. Скупштина општине Прњавор  прихвата 
Информацију о коришћењу јавних површина у 2020. 
години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“     
 
Број: 01-022-141 /21                     Предсједник СО                                            
Датум: 08.09. 2021. године        Мирко Буквић, с.р.                 

Прњавор,                                                                       
 
468 
 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 Информације о раду Јавног предузећа „ 
Деп-от„  д.о.о. Бањалука у 2020.  години, Скупштина 
општине Прњавор, на 6. сједници одржаној дана 08.09. 
2021. године донијела је  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 1. Скупштина општине Прњавор  прихвата 
Информацију о раду Јавног предузећа „Деп-от  д.о.о. 
Бањалука  у 2020. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-142/21                            Предсједник СО                                 
Датум: 08.09. 2021. године             Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор,  
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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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