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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа: Стручна служба СО-е 

18.11.2021. године 

ПРЊАВОР 

Број  39 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       
559 

На основу члана 22. став 1. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. 
став 2. тачка 10) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 10) Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 5. став 1. тачка г) 
Одлуке о комуналној накнадии („Службени гласник 
Општине Прњавор“, бр. 8/07 и 32/12) и чл. 161. и 201. 
став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, 
на 7. сједници одржаној дана 17.11.2021. године,  
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о  вриједности бода за плаћање комуналне 
накнаде за 2022. годину 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се вриједност бода за 

плаћање комуналне накнаде за 2022. годину у износу 
од 0,004 КМ. 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
   
Број: 01-022-149/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 6. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17 ), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), и члана 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 
7. сједници одржаној дана17.11.2021. године, донијела 
је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ВОДОВОДУ И ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

Члан 1. 
         У Одлуци о јавном водоводу и јавној 
канализацији („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 24/17) у члану 4. послије става (2) додаје се нови 
став (3) који гласи: 
„(3) Услови за трајно, несметано, квалитетно и 
одрживо пружање комуналних водних услуга као 
комуналне дјелатности од посебног јавног значаја на 
подручју општине Прњавор обезбјеђу се између 
осталог, кроз провођење Уговора о пружању 
комуналних водних услуга, потписаног између 
општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор.“  
        Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5).  
 

Члан 2. 
       (1) У члану 36. ставу (2) послије ријечи „Водовод“ 
додаје се запета и ријечи: 
„у складу са Методологијом за одређивање цијене 
водоснабдијевања и одводње отпадних вода, која је 
саставни дио Уговора о пружању комуналних водних 
услуга између општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор“. 
      (2) У истом члану у ставу (3) тачка на крају текста 
замјењује се запетом и додају се ријечи: 
„а у складу са Уговором о пружању комуналних 
водних услуга између општине Прњавор и КП 
„Водовод“ а.д. Прњавор.“ 
 

Члан 3. 
        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-150/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор   
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 На основу 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), члана 161. став (2), члана 190. и 
члана 205. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 7. сједници одржаној дана 17.11.2021. 
године,   д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 
Методологији за одређивање цијене 

водоснабдијевања и одводње отпадних вода 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Прњавор даје сагласност 
на приједлог Правилника о Методологији за 
одређивање цијене водоснабдијевања и одводње 
отпадних вода. 

Члан 2. 
 Правилник о Методологији за одређивање 
цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода, 
саставни дио Уговора о пружању комуналних водних 
услуга потписаног између општине Прњавор и 
Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Прњавор". 
 
Број: 01-022-151/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
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 На основу члана члана 20. и 21. Закона о 
управљању отпадом ("Службени гласник Републике 
Српске", број 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор ("Службени гласник 
општине Прњавор", број 15/17 и 12/18), члана 161. 
став 2, члана 190. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор ("Службени гласник општине 
Прњавор", број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 7. сједници одржаној дана 
18.11.2021. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о усвaјању Локалног плана управљања 

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

 
Члан 1. 

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

Члан 2. 
Саставни дио Одлуке је Локални план 

управљања отпадом за општину Прњавор за период 
2020-2025. године, израђен од Јавне 
научноистраживачке установе „Институт за заштиту и 
екологију Републике Српске“, Бања Лука од децембра 
2019. године, према Уговору број: 01/1-363-38/19 од 
20.05.2019. године, а који је протоколисан у Одјељењу 
за просторно уређење под бројем 04-363-65/20 од 
26.08.2020. године. 

Члан 3. 
Локални план управљања отпадом чини 

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

Члан 4. 
Сагласност на нацрт Локалног плана 

управљања отпадом за период 2020-2025. године, дало 
је Министарствo за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, својим 
актом број 15.04.052-5866/21 од 14.09.2021. године. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Прњавор". 
 
Број: 01-022-152/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
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 На основу члана 48. став 2. и члана 50. 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) и чланова  161. 
став 1. и 190. став 1. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 7. сједници одржаној дана 
17.11.2021. године,   
д о н и ј е л а   је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Урбанистичког 
плана  „Прњавор“ (измјена I) 

 
Члан 1. 

(1)  Скупштина општине Прњавор усваја измјену 
дијела Урбанистичког плана 

     „ Прњавор“ (измјена I), (у даљем тексту План), а 
који је протоколисан у Одјељењу за просторно 
уређење, под бројем: 04-363-19/20. 

(2) Приједлог плана, израђен од стране „Routing“ д.о.о. 
Бања Лука, (у даљем тексту: носилац израде), из 
октобра 2021. године, који је прилог и саставни 

дио ове одлуке, а на основу Уговора број: 01/1-
363-62/20 од 15.09.2020. године.  

 
Члан 2. 

(1) План садржи текстуални и графички дио: 
 

САДРЖАЈ: 
1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2. ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА 
 
А. ПРИПРЕМА  
А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА 
А.1.а. Анализа Одлуке о приступању изради Плана  
А.1.б. Подлоге за израду плана 
А.1.в. Природна добра од великог и изузетног значаја 
А.1.г. Непокретна културно-историјска добра од 
великог и изузетног значаја 
А.1.д. Анализа ппретходног документа просторног 
уређења који је истекао  
А.1.ђ. Наслијеђене планске обавезе 
А.1.е. Информациони основ 
 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА: 
Б.1. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО  
Б.2. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  
Б.3. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРОСТОРА 
Б.4. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 
Б.5. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА 
 
Б.5.а. Природни услови 
Б.5.б. Природни ресурси 
Б.5.в. Становништво 
Б.5.г. Стамбени фонд 
Б.5.д. Инфраструктура (комунална опремљеност) 
Б.5.ђ. Привреда 
Б.5.е. Непривреда 
Б.5.ж.Заштита животне средине, 
Б.5.з. Културно-историјско наслијеђе, 
Б.5.и.Наслијеђе природе 
Б.5.ј. Правни и имовински статус земљишта 
Б.5.к. Земљишта контактних зона 
Б.5.л. Земљишта у функцији заштите 
Б.5.м.Процеси конверзије намјене земљишта 
Б.5.н. Земљишна политика 
Б.5.њ. Урбани стандард, 
Б.5.о. Урбани развој, 
Б.5.п. Организација простора. 
 
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
В.1.а. Природни услови, 
В.1.б. Природни ресурси, 
В.1.в. Становништво, 
В.1.г. Стамбени фонд, 
В.1.д. Инфраструктура, 
В.1.ђ. Привреда, 
В.1.е. Непривреда, 
В.1.ж. Заштита животне средине, 
В.1.з. Културно-историјско наслијеђе, 
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В.1.и. Наслијеђе природе, 
В.1.ј.  Правни и имовински статус земљишта, 
В.1.к. Земљишта контактних зона, 
В.1.л. Земљишта у функцији заштите, 
В.1.м. Процеси конверзије намјене земљишта, 
В.1.н. Земљишна политика, 
В.1.њ. Урбани стандард, 
В.1.о. Урбани развој, 
В.1.п. Организација простора. 
 
Г. ЦИЉЕВИ 
 
Г.1.а. Природни услови, 
Г.1.б. Природни ресурси, 
Г.1.в. Становништво, 
Г.1.г. Стамбени фонд, 
Г.1.д. Инфраструктура, 
Г.1.ђ. Привреда, 
Г.1.е. Непривреда, 
Г.1.ж.Заштита животне средине, 
Г.1.з. Културно-историјско наслијеђе, 
Г.1.и. Наслијеђе природе, 
Г.1.ј.  Правни и имовински статус земљишта, 
Г.1.к. Земљишта контактних зона, 
Г.1.л. Земљишта у функцији заштите, 
Г.1.м. Процеси конверзије намјене земљишта, 
Г.1.н. Земљишна политика, 
Г.1.њ.Урбани стандард, 
Г.1.о. Урбани развој, 
Г.1.п. Организација простора. 
 
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА) 
 
Д.1.а. Природни услови, 
Д.1.б. Природни ресурси, 
Д.1.в. Становништво, 
Д.1.г. Стамбени фонд, 
Д.1.д. Инфраструктура, 
Д.1.ђ. Привреда, 
Д.1.е. Непривреда, 
Д.1.ж. Заштита животне средине, 
Д.1.з. Културно-историјско наслијеђе, 
Д.1.и. Наслијеђе природе, 
Д.1.ј. Правни и имовински статус земљишта, 
Д.1.к. Земљишта контактних зона, 
Д.1.л. Земљишта у функцији заштите, 
Д.1.м. Процеси конверзије намјене земљишта, 
Д.1.н. Земљишна политика, 
Д.1.њ. Урбани стандард, 
Д.1.о. Урбани развој, 
Д.1.п. Организација простора. 
   
Ђ. ПЛАН 
 
Ђ.1.а. Концепција уређења простора 
Ђ.1.б. Границе уже и шире урбане зоне 
Ђ.1.в. Границе осталих земљишта у обухвату плана и 
контактним зонама 
Ђ.1.г.  Критеријуми за формирање зона ( цјелина и 
подцјелина) 

Ђ.1.д. Урбанистички и други услови за уређење 
градског грађевинскогземљишта и других земљишта 
по цјелинама 
Ђ.1.ђ. Природни услови са мјерама за заштиту, 
очување и активирање природних ресурса 
Ђ.1.е. Пожељна земљишна политика 
Ђ.1.ж. Распоред и концепција општих центара, јавних 
функција, радних зона и објеката непривреде, као и 
центара рекреације 
Ђ.1.з. Мјере заштите културноисторијског наслијеђа, 
наслијеђа природе заштита животне средине 
Ђ.1.и. Мјере заштите људи и добара за случај 
елементарних непогода, ратних катастрофа и 
технолошких акцидената 
Ђ.1.ј.  Рјешења саобраћајне,водне, енергетске, 
комуналне и друге инфраструктуре 
Ђ.1.к. Критеријуми и правила за уређење, коришћење 
и изградњу свих врста планираних објеката и зона, 
односно намјена 
Ђ.1.л. Услови за спровођење плана документима 
просторног уређења нижег реда по територијама, 
приоритету и остали услова 
3. ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА  
 
А. КАРТЕ СТАЊА: 
 
1. ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА СА 
ДЕФИНИСАНИМ УРБАНИМ БЛОКОВИМА 
                             Р=1:10000 
2.  ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА И 
ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
- синтезна карта постојеће намјенеповршина 
                             Р=1:20000 
2а. СТАНОВАЊЕ                              Р=1:20000 
2б. ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,  
2в. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО ИПРИРОДНО 
НАСЉЕЂЕ                                Р=1:20000  
2г. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
                                 Р=1:20000 
2д. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ   
                            Р=1:20000 
2ђ. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО   
                            Р=1:20000 
3.   КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ                       
                                                  Р=1:10000  
3а. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
                                 Р=1:10000  
3б. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
                 Р=1:10000  
3в. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  
ИНФРАСТРУКТУРА    
                                        Р=1:10000  
3г. СИТЕЗНА КАРТА    
                                  Р=1:10000  
4.   ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ                                 
                           Р=1:10000  
4а. ГЕОЛОШКА КАРТА 
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4б. ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА                                                        
                                                           Р=1:10000  
4в. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА                                          
                                                           Р=1:10000  
4г. КАРТА и карта минералних сировина   
                           Р=1:10000  
5.   КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД 
ЗЕМЉИШТЕМ    Р=1:10000  
6.   ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПРЊАВОРА                 Р=1:10000  
7.  ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ  
ПЛАНА ПРЊАВОРА 2017-2037               Р=1:10000  
 
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА: 
 
1. ПЛАНИРАНА  ФУНКЦИОНАЛНА И 
ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА          
- синтезна карта планиране намјене површина 
               Р=1:10000  
2. ЦЕНТРИ И РАСПОРЕД ЈАВНИХ 
ФУНКЦИЈА, РАДНИХ ЗОНА , ОБЈЕКАТА 
НЕПРИВРЕДЕ И ЦЕНТАРА РЕКРЕАЦИЈЕ  
                Р=1:10000  
3. ИНФРАСТРУКТУРА, ПРАВЦИ , 
КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА  
САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ И ДРУГУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ                             Р=1:10000  
4. КАРТА ПРИОРИТЕТА ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА НИЖЕГ  
РЕДА СА ГРАНИЦАМА ОБУХВАТА                                           
                               Р=1:10000 

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

Члан 4. 
О провођењу ове одлуке стараће се орган из 

члана 3. ове одлуке. 
 Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени документи просторног уређења 
у дијелу у којем нису у сагласности са овим Планом. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Прњавор''. 
 
Број: 01-022-153/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
                           
564 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 
107/19), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. став 1. и члана 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 7. 
сједници одржаној дана 17.11. 2021. године, донијела 
је 

 
О Д Л У К А 

о давању сагласности начелнику општине 
за закључeње уговора о замјени некретнина 

са Здравствено туристичким центром 
„Бања Кулаши“ д.о.о. Прњавор 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност о замјени:  
 
1) земљишта у посједу и власништву општине 

Прњавор са 1/1 дијела, означено као: 
1. к.ч. бр. 51/1 „Врбик“ некатегорисани пут у 

површини од 330 м2  уписан у ПЛ број 98, к.о. Кулаши 
(по старом премјеру к.ч. 54/2 „Врбик“ некатегорисани 
пут у површини 330 м2 уписан у зк. ул. бр. 429 к.о. 
Кулаши,            

2. к.ч. 51/5 „Врбик“ некатегорисани пут у 
површини од 153 м2, уписан у ПЛ бр. 98 к.о. Кулаши 
(по старом премјеру к.ч. 54/4 „Врбик“ некатегорисани 
пут у површини 153 м2 уписан у зк. ул. бр. 429 к.о. 
Кулаши,                                 

3. к.ч. 2240/1 „Кулаши“ некатегорисани пут у 
површини од 3934 м2, уписан у ПЛ бр. 98 к.о. Кулаши 
(нема старог премјера), за 
 

2) земљиште у посједу и власништву ЗТЦ 
„Бања Кулаши“ д.о.о. Прњавор са 1/1 дијела, означено 
као: 

1.  к.ч. бр. 52/2 „Беглуци“ ливада у површини 
од 762 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 2/20 „Беглуци“, шума у површини 
од 762 м2 уписана у зк.ул. број: 13, к.о. Кулаши), 

2. к.ч. бр. 53/2 „Беглуци“ шума у површини од 
2082 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 51/5 „Беглуци“, шума у површини 
од 2082 м2 уписана у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши), 

3. к.ч. бр. 53/6 „Беглуци“ шума у површини од 
163 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 51/10 „Беглуци“, шума у површини 
од 163 м2 уписана у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши), 

4. к.ч. бр. 58/2 „Беглуци“ ливада у површини 
од 2090 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 53/7 „Беглуци“, шума у површини 
од 2090 м2 уписана у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши), 

5. к.ч. бр. 58/4 „Беглуци“ шума у површини од 
64 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 53/11 „Беглуци“, шума у површини 
од 64 м2 уписана у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши), 
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6. к.ч. бр. 61/2 „Бања“ градилиште у 
површини од 55 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши 
(по старом премјеру к.ч. број: 50/6 „Бања“, економско 
двориште у површини од 55 м2 уписана у зк.ул. број: 
1, к.о. Кулаши), 

7. к.ч. бр. 430/4 „Беглуци“ ливада у површини 
од 245 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 48/11 „Беглуци“, ливада у 
површини од 245 м2 уписана у зк.ул. број: 1, к.о. 
Кулаши), 

8. к.ч. бр. 431/5 „Беглуци“ њива у површини 
од 1109 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 56/7 „Беглуци“, њива у површини 
од 1109 м2 уписана у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши) и  

9. к.ч. бр. 432/2 „Беглуци“ ливада у површини 
од 108 м2, уписана у ПЛ бр. 93 к.о Кулаши (по старом 
премјеру к.ч. број: 53/9 „Беглуци“, канал у површини 
од 108 м2 уписан у зк.ул. број: 431, к.о. Кулаши). 

 
Члан 2. 

Процијењена вриједност земљишта у посједу 
и власништву Општине Прњавор укупне површине 
4.417 м2  износи 9.319,87 КМ, а процијењена 
вриједност земљишта у посједу и власништву ЗТЦ 
„Бања Кулаши“ д.о.о. Кулаши укупне површине 6.678 
м2        износи 9.784,56 КМ, према налазу вјештака 
грађевинско-архитектонске струке. 

Замјена некретнина из члана 1. одлуке 
извршиће се без накнаде на начин да Општина 
Прњавор неће вршити доплату новчаног износа од 
464,69 КМ за разлику површине земљишта од 2261 м2, 
по споразуму са власником ЗТЦ „Бања Кулаши“ д.о.о. 
Кулаши. 

Члан 3. 
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да 
у име Општине Прњавор закључи уговор из члана 1. 
ове одлуке са правним лицем ЗТЦ „Бања Кулаши“ 
д.о.о. Кулаши,  након прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске.       
 

           Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-154/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења 
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) члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности 

(к.ч.бр. 643/29 к.о. Горњи Штрпци) у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене 

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
643/29 „Стојнића кућиште“, њива у  

површини од 10574 м2 уписана у ПЛ 83, к.о. Горњи 
Штрпци, у посједу Општине Прњавор са 1/1 дијела, 
што по старом премјеру одговара земљишту 
означеном као к.ч. 1356/71, „Стојнића кућиште“ њива 
у површини од 10574 м2  уписана у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво Општине Прњавор са 1/1 
дијела, купцу „Wear–Wolf–Industries“ д.о.о. са 
сједиштем у Штрпцима бб Прњавор, које заступа 
оснивач и директор Дражен Гашић, по цијени од 
16.861,00 КМ. 

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

 
Члан 2. 

  Са купцем „Wear–Wolf–Industries“ д.о.о. 
Прњавор закључиће се одговарајући уговор у писаној 
форми, након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у складу 
са овом одлуком, Одлуком о утврђивању посебног 
интереса за продају непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 28/21) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
366/21 од 15.09.2021. године. 

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
 
Број: 01-022-155/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења 
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) члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности 

(к.ч.бр. 639/1 к.о. Горњи Штрпци) у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене 

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
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, купцу „Максимовић - комерц“ 
д.о.о. Добој, са сједиштем у улици Краља Александра 
бб, Добој, које заступа директор Мирко Стојчиновић, 
по цијени од 12.394,50 КМ. 

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

 
Члан 2. 

  Са купцем „Максимовић - комерц“ д.о.о. 
Добој закључиће се одговарајући уговор у писаној 
форми, након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у складу 
са овом одлуком, Одлуком о утврђивању посебног 
интереса за продају непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 31/21) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
372/21 од 23.09.2021. године. 

 
 

Члан 3. 
Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-156/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења 
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) члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч.бр. 614/6 и 614/7 

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

  
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 
614/6 „Пустара“, њива, у површини  

од 1062 м2 и к.ч. 614/7 „Пустара“, њива, у површини 
од 3619 м2, обе уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, 
у укупној површини од 4681 м2, у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, а којим према стању земљишне 
књиге одговарају парцеле старог премјера к.ч. 1353/3, 
у површини од 1062 м2 и к.ч. 1353/4, у површини од 
3619 м2, обе  уписане у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела., купцу 
„Igniscom“ д.о.о. Прњавор, са сједиштем у Занатском 
центру II бб Прњавор, које заступа оснивач и директор 
Љубиша Војводић, по цијени од 7.021,50 КМ. 

(2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун  
општине Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен 
код Нове банке а.д. Бања Лука. 
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Члан 2. 
  Са купцем „Igniscom“ д.о.о. Прњавор 
закључиће се одговарајући уговор у писаној форми, 
након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у складу 
са овом одлуком, Одлуком о утврђивању посебног 
интереса за продају непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 28/21) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
363/21 од 13.09.2021. године. 

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-157/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
3. Правилника о условима и начину отуђења 
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) члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности(к.ч.бр. 639/14   

и к.ч. бр. 642 к.о. Горњи Штрпци) у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене 

  
Члан 1. 

1. Продаје се земљиште означено 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, купцу „Ferrostil-MONT“ д.о.о. 
Прњавор, са сједиштем у улици Јована Дучића бр. 6 
Прњавор, које заступа директор Јадранко Крајишник, 
по цијени од 44.185,50 КМ. 

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

 
Члан 2. 

  Са купцем „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор, 
закључиће се одговарајући уговор у писаној форми, 
након прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у складу 
са овом одлуком, Одлуком о утврђивању посебног 
интереса за продају непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 32/21) и Огласом о продаји 
непокретности у својини општине Прњавор путем 
усменог јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
384/21од 27.09.2021. године. 

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-158/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.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 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. 
став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 
7. сједници одржаној дана 17.11.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч.бр. 1473/9 и 
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к.ч.бр.1479/5 к.о. Прњавор) у својини 
општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено као као к.ч. 
број 1473/9 „Расадник“, градилиште, у површини од 
443 м2 уписана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 589/6 
„Расадник“ градилиште у површини од 443 м2, 
уписана у „А“ листу зк. уложак 5070, к.о. Прњавор, у 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела и к.ч. 
1479/5 „Шибови“ њива у површини од 129 м2, уписана 
у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, у  посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. број 597/7 
„Шибови“ њива у површини од 129 м2 уписана у „А“ 
листу зк.ул. број 4879, к.о. Прњавор, у власништву 
општине Прњавор са 1/1 дијела, које се налазе у 
обухвату градског грађевинског земљишта, трећа зона, 
купцу Врховац Миленку, по цијени од 15.787,04 КМ.  

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

 
Члан 2. 

  Са купцем Врховац Миленком закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након 

прибављеног позитивног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, а све у  

складу са овом одлуком, Одлуком о начину и 
условима продаје непокретности к.ч.бр. 1473/9 и 
к.ч.бр.1479/5 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 28/21) и Огласом о продаји непокретности у 
својини општине Прњавор путем усменог јавног 
надметања – лицитације, број 01/1-014-362/21 од 
13.09.2021. године. 

Члан 3. 
Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-159/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
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Скупштина општине Прњавор рјешавајући по 
захтјеву „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, 
заступано по директору Јевтић Горану из Мрачаја, 
општина Прњавор, 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“ бр. 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 1/21), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), чл.161 и 201. 
став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), те члана 14. став 1. тачка 4. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 28/14, 
6/16, 31/17, 15/19 и 17/19), на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта непосредном погодбом „Јевтић“ 
д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради 

комплетирања грађевинске парцеле 
 

Члан 1. 
 Продаје се непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, непокретност 
означена као к..бр.595/11 „Ограде“ њива у површини 
од 283 м2, уписана у ПЛ број 50 к.о. Насеобина 
Лишња, на име посједника општина Прњавор са 1/1 
дијела, а којој по старом премјеру одговара парцела 
означена као к.ч.бр.372/18 „Ограде“ њива у површини 
од 283 м2, уписана у зк.ул.бр.868 к.о. Лишња, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да 
у име општине Прњавор закључи уговор о продаји 
непокретности из члана 1. oве одлуке са „Јевтић“ 
д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, 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. 
 „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, 
дужно је за непокретност из члана 1. ове одлуке 
платити накнаду у укупном износу од 775,11 КМ, која 
је утврђена на основу података о висини вриједности 
непокретности у Фискалном регистру непокретности 
Министарства финансија, Пореске управе, Подручни 
центар Бања Лука, Подручна јединица Прњавор.    
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-160/21                Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                                  
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571  
 На основу члана 12. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07, 109/12 и 44/16), 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 чланова 161. 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 7. 
сједници одржаној дана 17.11. 2021 године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о допунама Одлуке о оснивању Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор 

 
Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о оснивању ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор, („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 17/16), послије става (3) 
додаје се нови став (4) који гласи: 
„(4) У саставу ЈУ Дјечијег вртић „Наша радост“ 
Прњавор, налази се и Организациона јединица Доња 
Илова са сједиштем у Доњој Илови бб“. 

Члан 2. 
 У члану 3. Одлуке, послије става (2) додаје се 
нови став (3) који гласи:  
„(3) Организациона јединица Доња Илова обавља 
дјелатности у оквиру регистроване дјелатности 
установе“. 

Члан 3. 
 У члану 4. Одлуке послије става (1)  додаје се 
нови став (2) који гласи: 
„(2) Организациона јединица Доња Илова која је 
организована у саставу ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор, нема статус правног лица“. 
 

Члан 4. 
Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 
дужна је да усклади Статут установе са одредбама ове 
одлуке, у року од 30 дана од дана ступања  на снагу 
ове одлуке. 

 
Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-161/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                                                                                                                                                
 
572 

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 7. сједници 
одржаној 17.11. 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,  са даном 17.11.2021. 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: 01-111-66/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
      
573 

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 7. сједници 
одржаној 17.11.2021. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o  именовању секретара Скупштине општине 

Прњавор 
 
 
 1. Војиславка Гатарић именује се за  секретара 
Скупштине општине Прњавор,  са даном 17.11.2021. 
године до краја мандата сазива Скупштине општине 
Прњавор. 
 2. Именована, након именовања права по 
основу радног односа 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),  на 
основу рјешења надлежног органа. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-67/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
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 На основу члана 16. став 1. 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 и 
168. Пословника Скупштине општине („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на 7. сједници 
одржаној 17.11.2021. године, донијела је   

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе  Дом здравља 

Прњавор 
  
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, 
због истека мандата на који су именовани:  
 

1) Милорад Врховац, предсједник, 
2) Драгана Влајић, члан 
3) Боро Богићевић, члан 
4) Игор Сувајац, члан 
5) Амела Мујанић, члан 

са  даном 17.11.2021. године.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   
  
Број: 01-111-68/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
      
575 
 На основу члана 16. став 1. 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 и 
168. Пословника Скупштине општине („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на 7. сједници 
одржаној 17.11.2021. године, донијела је   

 
  

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

Управног одбора Јавне  здравствене 
установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор, у саставу:  

1) Сњежана Јотановић,   
2) Раденко Маринковић,  
3) Милан Суботић, 
4) Немања Зелић,  
5) Милица Јовљевић,  

 
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор именују 
се до окончања поступка јавне конкуренције, а 
најдуже на период од 90 дана. 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.   
 
Број: 01-111-69/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
     
576 
  На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број  97/16, 36/19 и 61/12), члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12 и 44/16), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 161. 
и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени глaсник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на 
7. сједници одржаној 17.11.2021. године, донијела је  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор 
 
1. Разрјешавају се  дужности чланови Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Прњавор, и то:   

1) Живко Станић,  предсједник,  
2) Милена Радоњић, члан 
3) Живана Јевтић, члан. 

    
2. Чланови Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор, разрјешавају се са даном 
17.11.2021. године. 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
  Број: 01-111-70/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                                                                            

  
577 
  На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број  97/16, 36/19 и 61/12), члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
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Републике Српске“, број 68/07 и 109/12 и 44/16), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 161. 
и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени глaсник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на 
7. сједници одржаној 17.11.2021. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  в. д. чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор 
 
1. Именују  се  вршиоци дужности члановa 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 
рад Прњавор, и то:   

1) Драгана Маринковић,  
2) Санда Кривдић,   и 
3) Јована Јунгић.  

    
2. Вршиоци дужности Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Прњавор, именују 
се до окончања поступка јавне конкуренције, а 
најдуже на период од 90 дана. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01-111-71/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
 
578  
      На основу члана 134. став 2. тачка 4. Закона о  
основном васпитању и образовању  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 
63/20),  члана 35. став 2. тачка 35. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), члана 161, а у вези са чланом 167 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 
23/17 и 32/17)  и члана 5. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број 
28/18), Скупштина општине Прњавор на 7. сједници 
одржаној  17.11. 2021. године, донијела је          

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору   члана Школског одбора Јавне 
установе Музичка школа „Константин 

Бабић“ Прњавор 
 

 
1. За члана Школског одбора Јавне установе 
Музичкашкола „Константин Бабић“  Прњавор, испред 
јединице локалне самоуправе, на мандат од четири 
године, бира се Зоран Репић. 

2. Ово рјешење доставити Министарству просвјете и 
културе Републике Српске на даљи поступак 
именовања чланова Школског одбора Јавне 
установе Музичка школа „Константин Бабић“  
Прњавор. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-72/21                  Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године              Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
 
579 
         На основу члана 134. став 2. тачка 4. Закона о  
основном васпитању и образовању  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 
63/20),  члана 35. став 2. тачка 35. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), члана 161, а у вези са чланом 167 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 
23/17 и 32/17)  и члана 5. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број 
28/18), Скупштина општине Прњавор на 7. сједници 
одржаној  18.11. 2021. године, донијела је          
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о избору  члана Школског одбора Јавне 
установе Основна  школа  „Свети Сава“ 

Горњи Смртићи 
 

 
1. За  члана Школског одбора Јавне установе 

Основна  школа „Свети Сава“ Горњи 
Смртићи, испред јединице локалне 
самоуправе, на мандат од четири године, бира 
се Весна Васић. 

                                         
2. Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова Школског 
одбора Јавне установе Основна школа „Свети 
Сава“  Прњавор. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а  објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
       Број: 01-111-73/21                  Предсједник СО 
       Датум:17.11.2021.године       Мирко Буквић, с.р.   
 
580 

Скупштина општине Прњавор рјешавајући по 
захтјеву Јанковић Зорана, сина Драгоја из Прњавора, у 
предмету допуне рјешења земљишно – књижним 
подацима, а на основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
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Српске“ бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ бр.15/17 и 12/18) и чл.161 и 167. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), на 7. сједници одржаној дана 
17.11.2021. године, доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења 
Скупштине општине Прњавор, број  

36-475-213/00 од 25.12.2000. године, на начин да се 
послије ријечи „к.о. Прњавор“ додаје запета и текст 
који гласи: „што по старом премјеру одговара 
к.ч.бр.275/37 „Гложић“ њива, у површини од 510 м2, 
уписана у зк.ул.бр.729 к.о. Прњавор, као државна 
својина са 1/1 дијела, са правом коришћења Општине 
Прњавор. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 
непромијењено. 
 

Број: 01-111-74/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
 
581 

Скупштина општине Прњавор рјешавајући по 
захтјеву Крајишник Милене, кћери Душана из 
Прњавора, у предмету допуне рјешења земљишно – 
књижним подацима, а на основу члана 204. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“ бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ бр.15/17 и 12/18) и чл.161 
и 167. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), на 7. сједници одржаној дана  
17.11.2021. године, доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења 
Скупштине општине Прњавор, број  

36-475-153/01 од 31.08.2001. године, које је 
исправљено закључком Скупштине општине Прњавор 
број 01-475-153/01 од 28.10.2020. године, на начин да 
се послије ријечи „к.о. Прњавор“ додаје запета и текст 
који гласи: „што по старом премјеру одговара 
к.ч.бр.273/53 „Грабовац“ њива, у површини од 441 м2, 
уписана у зк.ул.бр.537 к.о. Прњавор, као државна 
својина са 1/1 дијела власништва, орган управљања 
СО-е Прњавор и к.ч.бр.308/5 „Грабовац“ њива, у 
површини од 112 м2, уписана у зк.ул.бр.779 к.о. 
Прњавор, као државна својина са 1/1 дијела 
власништва, орган управљања Народни одбор Градске 
општине у Прњавору. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 
непромијењено. 

Број: 01-111-75/21                 Предсједник СО 

Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                                                                                                                                                                                        
 
582 
 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. годину, Скупштина општине Прњавор, на 
7. сједници  одржаној дана 17.11. 2021. године 
донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Годишњи програм рада Јавне установе Дјечији вртић 
„Наша радост“  Прњавор за радну 2021/2022. годину 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
   
Број: 01-022-162/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                               
 
583 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о санацији-реконструкцији 
локалног путног правца у Печенег Илови, дионица 
Шерег Илова-Јованићи (центар насељеног мјеста), 
Скупштина општине Прњавор на 7.  сједници 
одржаној дана  17. 11. 2021. године донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1.  Скупштина општине Прњавор тражи од 
начелника општине Прњавор да у року од 15 
(петнаест) дана Скупштини достави информацију са 
одговорима на сљедећа питања која се односе на 
започету санацију - реконструкцију локалног путног 
правца у Печенег Илови, дионица Шерег Илова - 
Јованићи (центар насељеног мјеста), због чега су 
становници Печенег Илове упутили петицију 
начелнику општине Прњавор и Скупштини општине 
Прњавор: 

 
      а) Ко је и коме издао налог да се крајем 2019. 
године изврши раскопавање пута у       обиму у 
којем је то урађено?  
 б) Зашто започети радови нису завршени до 
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данашњег дана? 
 в) Да ли су радови започети у складу са актом 
начелника општине Прњавор или    
           Скупштине општине Прњавор? 
 г) Да ли су и колико плаћени до сада изведени 
радови? 
 д) Да ли су била планирана и обезбијеђена 
финансијска  средства за санацију пута? 
 е) Када ће се завршити започета санација-
реконструкција пута у Печенег Илови, 
          дионица Шерег Илова-Јованићи? 
  
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-163/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
    
584 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о санацији - реконструкцији 
локалног путног правца у Печенег Илови, дионица 
Шерег Илова - Јованићи (центар насељеног мјеста), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, на приједлог начелника 
општине Прњавор, донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 
Полицијске станице  Прњавор да истражи да ли су 
потписи наведени у Петицији становника Печенег 
Илове фалцификовани и ако јесу ко је фалцификовао 
исте. 

  
2.  Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-164/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
      
585 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о санацији-реконструкцији 
локалног путног правца у Печенег Илови, дионица 
Шерег Илова - Јованићи (центар насељеног мјеста), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, на приједлог начелника 

општине Прњавор, донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 
начелника општине Прњавор да распише јавни позив 
грађанима који су дали новац за реконструкцију и 
санацију путева на општини Прњавор, а који до дана 
данашњег нису завршени. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
     
Број: 01-022-165/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
 
586 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о санацији - реконструкцији 
локалног путног правца у Печенег Илови, дионица 
Шерег Илова - Јованићи (центар насељеног мјеста), 
Скупштина општине Прњавор на 7. сједници одржаној 
дана 17.11.2021. године, на приједлог начелника 
општине Прњавор, донијела  је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина општине Прњавор тражи од 
Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“  да 
доставе податак да ли су и колико новчаних средстава 
достсавили за санацију наведеног путног правца. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
 
Број: 01-022-166/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
   
   
587 
 На основу   члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Одлуке о усвајању Локалног плана 
управљања отпадом за за општину Прњавор за период 
од 2020-2025. године, Скупштина општине Прњавор 
на 7.  сједници одржаној дана 17.11.2021. године,  
донијела  је  

ЗАКЉУЧАК 
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1. Ступањем на снагу Одлуке о 
усвајању Локалног плана управљања отпадом за 
општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године, 
престаје да важи Одлука о усвајању Локалног плана 
управљања отпадом за  општину Прњавор за период 
од 2020. до 2025. године број 01-022-84/21 од 
29.06.2021. године, која је грешком објављена у 
„Службеном гласнику општине Прњавор“ број 28/21 
од 10.08.2021. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број: 01-022-167/21                 Предсједник СО 
Датум:17.11.2021.године            Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор                                                              
 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ      
588 

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 17.11. до 
01.12.2021. 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 17.11.2021. до 01.12.2021. 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 17.11.2021. године до 01.12.2021. 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 17.11.2021. године до 01.12.2021. 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: 
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, 
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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 17.11.2021. до 01.12.2021. 
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 17.11.2021. до 01.12.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

13. Ограничава се рад од 17.11.2021. до 01.12.2021. 
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 17.11.2021. до 
01.12.2021. 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 01/1-014-419/21 од 02.11.2021. 
године ставља се ван снаге. 

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

 
                                 
     Број: 01/1-014-436/21                            Начелник  
     Датум: 17.11.2021. године             Дарко Томаш, с.р.  
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