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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 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 
161. и 201. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), а у вези са реализацијом 
Акционог плана Владе Републике Српске за 
осигурање одрживости здравственог система 
Републике Српске (Закључак Владе Републике 
Српске, број 04/1-012-2-823/19 од 28.03.2019. године) 
и Закључком Владе Републике Српске о увођењу ЈЗУ 
Дом здравља Прњавор на трезорски начин пословања 
број 04/1-012-2-3049/19 од 22.11.2019. године, 
Скупштина општине Прњавор на својој 8. редовној 
сједници одржаној дана  27.12. 2021. године,  
донијела је 
 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР У  
ТРЕЗОРСКИ СИСТЕМ ПОСЛОВАЊА 

 
Члан 1 

У одлуци о Укључивању ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у трезорски систем пословања број: 01-022-
31/21 („Службени гласник Општине Прњавор“, број 
10/21 од 12.03.2021.године), члан 1. мијења се на 
начин да се у другом реду, послије ријечи ''најкасније 
од  01.01.2022.године''  додаје нови текст који гласи  
''до усвајања буџета општине Прњавор за 2022. годину 
и стварања услова за прелазак на трезор Општине''. 
 

Члан 2 
У члану 2. исте  Одлуке у ставу (1), шести ред  

послије ријечи ''најкасније од   01.01.2021.године'' се 
брише  и додаје нови текст који гласи ''од усвајања 
буџета општине Прњавор за 2022. годину и стварања 

услова за прелазак на трезор општине Прњавор''. 
 

Члан 3 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  

 
Број: 01-022-172/21                     Предсједник СО 
Датум: 27.12. 2021. године               Мирко Буквић, с.р.   
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 На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 91/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 97/16 и 36/19) и члана 30. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
брoj број 15/17 и 12/18), Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана  27.12.2021. 
године, доноси   
 

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на  подручју општине 
Прњавор за 2022. годину 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју Општине 
Прњавор за 2022. годину у износу од 0,05%. 

 
Члан 2. 

 Стопа пореза на  непокретности из члана 1. 
ове oдлуке примјењује се на све непокретности на 
подручју општине Прњавор, укључујући и 
непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност.      
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Члан 3. 
 (1) Предмет опорезивања порезом на 
непокретности су непокретности на подручју општине 
Прњавор, које нису изузете од опорезивања у складу 
са Законом о порезу на непокретности. 
 (2) Непокретност је земљиште са свим што је 
трајно спојено са њим или што је изграђено на 
површини земљишта, изнад или испод њега. 
 (3) Под непокретностима у којима се 
непосредно обавља производна дјелатност 
подразумијевају се објекти за производњу и објекти за 
складиштење сировина, полупроизвода и готових 
производа, уколико чине заокружену производну 
цјелину. 

Члан 4. 
Ова одлука објављује се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, а ступа на снагу од 1. 
јануара 2022. године. 

 
Број: 01-022-175/21                           Предсједник СО 
Дана: 27.12.2021. године                 Мирко Буквић, с.р.   
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На основу члана 62. став 1. и члана 66. став 2. 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21, и 90/21), члана 39. 
став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 27. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и члана 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 8. 
сједници одржаној дана  27.12.2021.  године  д о н и ј е 
л а   је 

 
О Д Л У К У 

о кредитном задужењу општине Прњавор  
за финансирање инфраструктурних 

пројеката 
 
 

Члан 1. 
Прихвата се кредитно задужење општине 

Прњавор у износу од 5.000.000,00 KM за финансирање 
инфраструктурних пројеката. 

 
Члан 2. 

Кредитна средства су намијењена за 
финансирање сљедећих пројеката: 

 
 реконструкција Улице Илије и 

Алексе Малића (износ 1.300.000,00 
КМ), 

 изградња водоводне мреже у МЗ 
Штрпци (износ 1.000.000,00 КМ),  

 изградња водоводне мреже у МЗ 
Поточани (износ 1.000.000,00 КМ),  

 изградња инфраструктуре у 
Пословно-туристичкoj зони “Вијака“  
(износ  950.000,00 КМ), 

 реконструкција старе зграде Општине 
Прњавор и зграде Војног одсјека – 
Завичајног музеја Прњавор (износ 
250.000,00 КМ), 

 израда пројекта и почетак радова на 
водоснабдјевању МЗ Кремна, 
Кулаши, Поповићи (износ 250.000 
КМ), и 

 израда пројеката за водоводе мјесних 
заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, 
Насеобина Лишња, Бабановци, 
Хрваћани, Просјек, Мрачај-
Отпочиваљка, Орашје-Ново село 
(износ 250.000 КМ). 

 
Члан 3. 

Кредитнo задужење општине Прњавор је 
дугорочно и обезбиједиће се путем кредитног 
споразума. 

Члан 4. 
Општина Прњавор се кредитно задужује под 

сљедећим условима:  
-   износ кредита: 5.000.000,00 КМ, 
-   намјена: финансирање инфрастуктурних 

пројеката,  
-   каматна стопа: фиксна, не више од 4%, 
-   грејс период: не дужи од 10 мјесеци, 
-   рок враћања кредита: 10 година, 
-   начин отплате: у једнаким мјесечним 

ануитетима, почевши са отплатом главнице дуга  
од мјесеца јануара 2023. године, за вријеме 
грејс периода општина Прњавор ће на 
искориштени кредит плаћати камату,  

-   обрада захтјева: не више од 0,1% од износа 
кредита, једнократно, 

-   обезбјеђење: мјенице и вирмански налози 
општине, 

-   валута плаћања је КМ. 
                                                                

Члан 5. 
            Коефицијент сервиса дуга, према подацима 
на дан 30.11.2021. године, у складу са ограничењима 
из Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике 
Српске утврђује се како слиједи:      
  - укупна задуженост општине Прњавор по 
цјелокупном доспјелом неизмиреном дугорочном дугу 
који подлијеже законском ограничењу износи 
7.577.490,04 КМ, 
            -  остварени редовни приходи буџета општине 
Прњавор за 2020. године износе 12.726.332,06 КМ,
   
            - годишњи ануитет у 2021. години, по 
постојећем дугорочном задужењу који подлијеже 
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законском ограничењу износи 1.203.937,14 КМ или 
9,46% редовних прихода остварених у 2020. години,  
             -  потенцијални годишњи ануитет по 
предложеном дугорочном задужењу из члана 1. ове 
одлуке који подлијеже законском ограничењу износи 
607.470,83 КМ или 4.77% редовних прихода 
остварених у 2020. години, 

 -  укупни годишњи ануитет у 2023. години, 
по постојећем дугорочном задужењу и по 
предложеном задужењу из члана 1. ове одлуке који 
подлијеже законском ограничењу износи 1.811.049,60 
КМ или 14,23% редовних прихода остварених у 2020. 
години, и 

- максимални годишњи ануитет, по 
постојећем дугорочном дугу који подлијеже 
законском ограничењу и након реализације задужења 
из ове одлуке, у годинама отплате предложеног 
задужења неће прелазити износ годишњег ануитета из 
2023. године. 

Члан 6. 
Отплата кредита врши се из прихода буџета 

општине Прњавор, а саставни дио ове одлуке је 
Табеларни преглед пројекције отплате кредита 
општине Прњавор за период 2020-2032. године. 

 
Члан 7. 

Овлашћује се начелник општине Прњавор да 
потпише све акте неопходне за реализацију кредитног 
задужења из члана 1. ове одлуке. 

 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука  о кредитном задужењу општине 
Прњавор за финансирање пренесених обавеза,  
инфраструктурних пројеката и неизмирених обавеза 
КП “Парк“ а.д. Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 27/21). 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“, а примјењиваће се по добијању 
сагласности Министарства финансија Републике 
Српске. 
 
Број:  01-022-177/21                          Предсједник СО          
Датум:  27.12.2021. године              Мирко Буквић, с.р.                            
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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 
8. сједници одржаној дана 27.12.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности  

(к.ч.бр. 1473/12, к.о. Прњавор)  
у својини општине Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Продаје се земљиште означено 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, купцу Поповић Радмилу из Прњавора, по 
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  
Oпштине Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен 
код Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

  Са купцем Поповић Радмилом 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. 1473/12, к.о. 
Прњавор) у својини општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 32/21) и Огласом о 
продаји непокретности у својини општине Прњавор 
путем усменог јавног надметања – лицитације, број 
01/1-014-422/21 од 03.11.2021. 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: 01-022-179/21                         Предсједник СО                                                  
Датум: 27.12.2021. године            Мирко Буквић, с.р.                                            
Прњавор                                                                             
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 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. и члана 201. став 
1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор је на 8. 
сједници одржаној дана 27.12.2021. године, донијела  
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради измјене дијела 
Урбанистичког плана  „Прњавор“ 

(измјена II) 
 

 
Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене дијела 
Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), (у 
даљем тексту: План).   
(2)  Укупна површина обухвата Плана чијој се 
изради приступа је цца 0,65 ha.  
(3) План се доноси на плански период од 20 
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) и 
Правилником о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13). 

 
 

Члан 2. 
(1) Обухват измјене Плана чине 2 (двије) 
локације.  

Локацију 1. чини земљиште означено као к.ч. 
број 593/3, 594, 599/4 и дио 598/1 к.о. Прњавор.  
 Локацију 2. чини земљиште означено као к.ч. 
1238/12, 1238/13, 1238/14, 1238/15, 1238/16, 1238/17, 
1238/18 и 1238/19 к.о. Прњавор. 
(2) Циљ измјене Плана је усклађивање планиране 
намјене површина из постојећег Урбанистичког плана 
са новим околностима, потребама и могућностима 
даљег развоја урбаног подручја.  
 
 

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.      

Члан 4. 
(1) Рок за израду Плана jе 100 дана од дана 
закључења уговора између инвеститора и носиоца 
израде Плана којим ће се дефинисати међусобна права 
и обавезе. 
(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-__/21 од 13.12.2021. године. 
 
 

Члан 6. 
Избор носиоца израде Плана вршиће се у 

складу са прописима о јавним набавкама.  
                                            
                                                                              

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

објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
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613 

На основу члана 39. став 2, тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 63/20), члана 37. и 87. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 161. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12.2021. 
године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана имплементације 

Стратегије развоја 
општине Прњавор  2021. годину 

 
 

Члан 1.  
Усваја се План имплементације Стратегије 

развоја општине Прњавор за 2021. годину (у даљем 
тексту: План имплементације). 
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Члан 2.  
План имплементације је саставни дио ове 

одлуке а биће доступан јавности путем званичне 
интернет странице општине Прњавор и у Одјељењу за 
локални економски развој и друштвене дјелатности. 

 
Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-184/21                          Предсједник СО 
Датум: 27.12.2021. године             Мирко Буквић, с.р.   
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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 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 8. сједници одржаној 
дана 27.12.2021. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о давању овлаштења Начелнику општине 

Прњавор да закључи Споразум о регулисању 
међусобних односа између Општине 

Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ 
д.о.о. Бања Лука 

 
Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор даје 
овлаштење Начелнику општине Прњавор  

да закључи Споразум о регулисању међусобних 
односа између Општине Прњавор и ЈП „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.   

(2) Споразумом из става 1. овог члана 
регулишу се међусобни односи као и  

координирано дјеловање споразумних страна на 
извршењу свих активности и радова потребних за 
реализацију пројекта: „Изградња кружне раскрснице 
на укрштању регионалног пута РI – 3106 (стара ознака 
Р-474) са прикључном саобраћајницом на аутопут „9 
јануар“ и локалних саобраћајница за пословну зону на 
локацији „Вијака“, у општини Прњавор“. 

(3) Споразумом се дефинише да ће се 
предметни пројекат финансирати из  

средстава јавних финансија Републике Српске, а у 
складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о  
одређивању приоритетних пројеката из Програма 
јавних инвестиција Републике Српске за финансирање 
из буџета у 2021. години, са расподјелом средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.11/21, 
19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 
61/21, 67/21, 96/21, 98/21 и 101/21). 

(4) Кружна раскрсница из става 1. овог члана 
је на укрштању регионалног пута  

РI – 3106 (стара ознака Р-474) са прикључном 
саобраћајницом на аутопут „9 јануар“ и саобраћајница 
за пословну зону Вијака, којом управља ЈП „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, у складу са 
законом. 

Члан 2. 
 Споразумом из члана 1. ове одлуке биће 
одређено да Општина Прњавор преузима сљедеће 
обавезе: 

1) да обезбиједи евентуални мањак 
финансијских средстава, уколика иста  

обезбијеђена Одлуком Владе Републике Српске не би 
била довољна за реализацију пројекта „Изградња 
кружне раскрснице на укрштању регионалног пута PI-
3106 (стара ознака Р-474) са прикључном 
саобраћајницом на аутопут „9. јануар“ и локалних 
саобраћајница за пословну зону на локацији Вијака, у 
општини Прњавор“, 

2) да обезбиједи финансијска средства за: 
трошкове за израду урбанистичко –  

техничких услова, трошкове за издавање локацијских 
услова, трошкове израде техничке документације 
ревидоване од стране овлаштене куће, трошкове 
издавања грађевинске дозволе и трошкове издавања 
употребне дозволе, 

3) да у оквиру својих надлежности предузме 
потребне радње везане за  

рјешавање имовинско – правних односа, у сарадњи са 
Правобранилаштвом РС, 

4) да обезбиједи изведбену пројектну 
документацију ревидовану од  

овлаштене куће, 
5) да прибави урбанистичко – техничке 

услове, 
6) да од ЈП „Путеви Републике Српске“ 

д.о.о. Бања Лука прибави  
сагласност на урбанистичко – техничке услове, 
сагласност на главни пројекат и сагласност на 
изведено стање, 

7) да прибави све неопходне сагласности за 
издавање локацијских услова, те да  

поднесе захтјев за издавање локацијских услова код 
надлежног органа, 

8) да прибави све неопходне сагласности за 
издавање одобрења за грађење, 

9) да након рјешавања имовинско – правних 
односа поднесе захтјев  

за издавање одобрења за грађење, које ће гласити на 
ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, 

10) да проведе поступак одабира извођача 
радова, као и склапање Уговора за  

реализацију истог, 
11) да као уговорач извођења радова уведе 

извођача у посао након  
прибављања одобрења за грађење и испуњености 
услова из уговора са извођачем радова, 

12) да проведе поступак одабира стручно – 
техничког надзора, као и склапање  

Уговора за реализацију истог, 
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13) да пријави почетак радова надлежној 
урбанистичко – грађевинској  

инспекцији за предметну кружну раскрсницу, 
14) да по завршетку радова, изврши сву 

процедуру за добијање употребне  
дозволе и да се предметна кружна раскрсница пусти у 
употребу, 

15) да финансира евентуално извођење радова 
који се односе на полагање мреже  

одређених комуналних инфраструктурних инсталација 
(водовод, фекална канализација, оборинска 
канализација са површином изван саобраћајнице, 
електроенергетски каблови, оптички каблови, расвјета 
и сл.), као и да финансира све остале радове који су 
предвиђени чланом 27. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 89/13 и 
83/19), на дијелу предметне саобраћајнице, а који нису 
обухваћени предметном техничком документацијом. 

 
Члан 3. 

 Споразумом из члана 1. ове одлуке биће 
одређено да ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. 
Бања Лука преузима сљедеће обавезе: 

1) да прати извођење радова путем пројект – 
менаџера, 

2) да изда сагласност на урбанистичко – 
техничке услове, сагласност на главни  

пројекат и сагласност на изведено стање, уколико 
буду испуњени сви законски, стручни и технички 
услови за издавање истих. 
 

Члан 4. 
 Споразумом ће такође бити одређено 
сљедеће: 

1) да су споразумне стране дужне да 
предузму све неопходне активности и  

радове у циљу потпуног испуњавања преузетих 
обавеза, придржавајући се пројектне документације, 
свих важећих техничких и грађевинских стандарда и 
примјењујући оптимална рјешења, уз потпуно 
поштовање одредби свих релевантних и важећих 
законских и подзаконских прописа у том погледу, 

2) да ће споразумне стране након завршетка 
свих радова и активности, те  

прибављања одговарајућих одобрења за пуштање у 
употребу изграђене раскрснице, послове редовног 
одржавања распоредити у складу са чланом 33. Закона 
о јавним путевима („Службени гласник Републике 
Српске“ број 89/13 и 83/19), 

3) да се на сва питања око постојања штете и 
одговорности, као и услова и  

начина накнаде штете из претходне алинеје, 
примјењују одредбе Закона о облигационим односима 
(„Службени лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и 
„Службени гласник Републике Српске“, бр.17/93, 3/96, 
39/03 и 74/04), 

- да се овај споразум закључује са роком 
важења до испуњења свих обавеза,  

односно реализације пројекта и добијања употребне 
дозволе. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-185/21                            Предсједник СО                                                          
Дана: 27.12.2021. године                  Мирко Буквић, с.р.                                              
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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 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 8 сједници  
одржаној  27.12. 2021. године,  донијела је 
 
 

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

Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор 

 1. Суботић др Бојан Суботић, разрјешава се 
дужности  вршиоца дужности  директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор, због 
истека мандата, са даном  27.12. 2021. године. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
  
Број: 01-111-76/21                               Предсједник СО 
Датум: 27.12. 2021 године,              Мирко Буквић, с.р.   
Прњавор, 
  
 
616 
 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 197. Пословника 
Скупштине општине („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) ,Скупштина 
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општине Прњавор, на 8. сједници одржаној 
27.12. 2021. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора Јавне здравствене 
установе  Дом  здравља Прњавoр 

 1. Суботић др Бојан, именује се за  директора 
Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, 
н а  м а н д а т н и  п е р и о д  о д  4  г о д и н е  са 
даном 2 7 . 1 2 . 2021. године. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор”. 
 
Број:01-111-77/21                               Предсједник СО 
Датум: 27.12. 2021. године             Мирко Буквић, с.р.    
Прњавор  
 
   
617 
 На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 
39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 7. став 1. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 
обуци чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, бр. 57/17, 60/17, 10/18 и 36/19) 
и члан 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор”, бр. 15/17 и 
12/08), Скупштина општине Прњавор на 8. сједници 
одржаној дана 27.12. 2021. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању једног члана Општинске 

изборне комисије Прњавор 
 

 
1. Југовић Славен именујe се за члана 

Општинске изборне комисије Прњавор. 
 
2. Мандат члана Општинске изборне 

комисије Прњавор траје седам година и тече од 
давања сагласности Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине на Рјешење о именовању члана 
Општинске изборне комисије Прњавор. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу након давања 

сагласности од стране Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, уз забиљешку броја и датума 
сагласности, након чега ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-78/21                             Предсједник СО 
Датум:27.12. 2021. године               Мирко Буквић, с.р. 
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 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16), чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и 
члана 161. и 167. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 
8. сједници одржаној 27.12.2021. године, донијела је 
 

Рјешење 
о разрјешењу представника општине 

Прњавор у скупштини  ЈП Регионалне 
депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука 

 
1. Славиша Јованић, разрјешава се дужности 
представника општине Прњавор у скупштини ЈП 
Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01- 111-79/21                           Предсједник СО 
Датум: 27.12. 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), чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и 
члана 161. и 167. Пословника Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на  
8. сједници одржаној  27.12.2021. године, донијела је 
 

Рјешење 
о именовању представника општине 

Прњавор у скупштини  ЈП Регионалне 
депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о.  Бања Лука 

 
1. Игор Сувајац,   именује се  у скупштину ЈП 
Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о.  Бања Лука, у 
име општине Прњавор.  
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01- 111-80/21                Предсједник СО 
Датум: 27.12. 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 и 61/21), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18), члана 7. Одлуке о стипендирању 
ученика и студената („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 04/13, 03/14, 28/16, 19/18 и 49/20) и 
члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 
Прњавор на 8.сједници одржаној дана 27.12. 2021. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за обраду захтјева  за 
додјелу стипендија 

 
I 

 Именује се Комисија за обраду захтјева за 
додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
            1) Дијана Милијаш -Трипуновић, предсједник, 
            2) Дарија Гајић, члан, 
            3) Мирела Милијаш, члан, 
 4) Дражен Микић, члан и  
 5) Марина Ђураш, члан. 

 
II 

 Задатак Комисије утврђен је чланом 7. Одлуке 
о стипендирању ученика и студената  („Службени 
гласник општине Прњавор“ број: 04/13, 03/14, 28/16, 
19/18 и 49/20). 

III 
 Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 
важи Рјешење о именовању Комисије за обраду 
захтјева за додјелу стипендија („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 19/18 и 17/19).  
 

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

 
Број:01-111-81/21                             Предсједник СО          
Датум: 27.12.2021. године            Мирко Буквић, с.р.  
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 Скупштина општине Прњавор рјешавајући по 
захтјеву Черкета рођ. Љубојевић Душице из 
Прњавора, у предмету допуне рјешења катастарским 
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 8. сједници одржаној дана 
27.12.2021. године, доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

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

02-475-153/90 од 15.02.1991. године, а које је 
правоснажно дана 22.03.1991. године, на начин да се у 
петом реду додаје опис земљишта по новом премјеру, 
тако да се након ријечи „Промет“ Прњавор“, додаје 
запета и сљедећи текст: 
„што по новом премјеру одговара к.ч.бр.331/3 „Робна 
кућа“ остало неплодно земљиште, у површини од 193 
м2, уписано у Посједовни лист број 235 к.о. Прњавор, 
као посјед Трговачког предузећа „Промет“ а.д. 
Прњавор, са 1/1 дијела“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 
непромијењено. 

  
Број: 01- 111-82/21                         Предсједник СО 
Дана: 27.12.2021. године              Мирко Буквић, с.р.  
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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 члана. 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 8. 
сједници, одржној 27.12.2021. године, д о н и ј е л а   је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 
ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА  

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ПРЊАВОР“ 
(ИЗМЈЕНА I) 

 
1. Скупштина општине Прњавор именује Савјет за 

укупно праћење израде измјене дијела 
Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), (у 
даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Олег Хумењук, дипл. инж. грађевине, 
2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 
3) Борислав Петровић, дипл. инжењер 

електротехнике, 
4) Далибор Прерадовић, дипл. инжењер 

саобраћаја, 
5) Ања Вученовић, дипл. инжењер архитектуре. 
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2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је 

Синиша Новић, дипломирани инжењер 
архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења израде 
измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ 
(измјена II), вођења стручне и јавне расправе и 
усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене дијела 
Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II) 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 дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ 
(измјена II). 

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: 01-111-83/21                         Предсједник СО 
Датум: 27.12.2021. године         Мирко Буквић, с.р.   
 Прњавор                                                
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 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Програма рада Скупштине  општине  
Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 2021. 
године донијела је  

 
ЗАКЉУЧАК 

                   
1. Нацрт Програма рада Скупштине  

општине Прњавор  за 2022-у годину суштински, 
формално и правно-технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру. 

 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-173 /21                       Предсједник СО                                          
Датум: 27.12. 2021. године         Мирко Буквић, с.р.                                             
Прњавор,                                                                       

624 
 На основу  члана 87. и 133. 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  Нацрта Одлуке о усвајању буџета 
општине  Прњавор за 2022. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 
2021. године донијела је  
  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Нацрт Одлуке о усвајању Буџета  
општине Прњавор за  2022. годину суштински, 
формално и правно-технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине Прњавор 
обавезује Начелника општине Прњавор да у року од 
15 дана проведе јавну расправу о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2022-у годину. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-174 /21                          Предсједник СО                                      
Датум:27.12.. 2021. године             Мирко Буквић, с.р.                                     
Прњавор,                                                                       
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 На основу  члана члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Информације о стању Цивилне заштите и 
систему цивилне заштите и спасавања општине 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 8. 
сједници одржаној дана 27.12. 2021. године донијела 
је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    
 1. Скупштина општине Прњавор прихвата 
Информацију о стању Цивилне заштите и систему 
цивилне заштите и спасавања општине Прњавор , 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
      
Број: 01-022-176/21                           Предсједник СО                                                           
Датум:27.12. 2021. године              Мирко Буквић, с.р.                                               
Прњавор,                                                                       
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 На основу  члана 87. и 133. 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  Нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 
буџета општине  Прњавор за 2021. годину, Скупштина 
општине Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 
2021. године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина општине Прњавор не 
усваја Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса Буџета  
општине Прњавор за  2021. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном       
гласнику општине Прњавор“ 
      
 
Број: 01-022-178 /21                       Предсједник СО                                            
Датум: 27.12. 2021. године           Мирко Буквић, с.р.                                           
Прњавор,       
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 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Програма мјера системске превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју  општине  
Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана  27. 12. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина  општине Прњавор  усваја 
Програм мјера системске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју  општине  Прњавор за 2022. 
годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-180 /21                         Предсједник СО                                       
Датум:27.12. 2021. године             Мирко Буквић, с.р.                                   
Прњавор,                                                                       
 
628 
 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Плана системске превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју  општине  
Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана -27.12. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина  општине Прњавор усваја 
План системске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју  општине  Прњавор за 2022. 
годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
    
 
Број: 01-022-181 /21                         Предсједник СО                                            
Датум: 27.12. 2021. године             Мирко Буквић, с.р.                                     
 
 
629 
 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Програма мјера мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних 
болести  на подручју  општине  Прњавор за 2022. 
годину, Скупштина општине Прњавор, на 8. сједници 
одржаној дана 27.12. 2021. године донијела је  
 
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина  општине Прњавор  усваја 
Програм мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести  на 
подручју  општине  Прњавор за 2022. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“     
 
 
Број: 01-022-182/21                         Предсједник СО                                         
Датум: 27.12. 2021. године            Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                             
        
                                                                
630 
 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
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Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Извјештаја о реализацији стратегије 
развоја  општине  Прњавор за период 2012- 2000. 
година у 2020 години, Скупштина општине Прњавор, 
на 8. сједници одржаној дана 27.12. 2021. године 
донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина  општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији стратегије развоја  општине  
Прњавор за период 2012- 2000. година у 2020 години. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
     
Број: 01-022-186 /21                       Предсједник СО                                                
Датум: 27.12.. 2021. године         Мирко Буквић, с.р.                                           
Прњавор,                                                                       
 
 
631 
 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о стању дуговања КП 
„Парк“ а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина  општине Прњавор  
тражи да се исплати припадајућа добит општини 
Прњавор од стране Регионалне депоније ЈП „Деп-от“ 
д.о.о. Бања Лука. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-187/21                      Предсједник СО                                                  
Датум: 27.12. 2021. године        Мирко Буквић, с.р.                                            
Прњавор,                                                                       
 
 
632 
 На основу  члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања  Информације о стању дуговања КП 
„Парк“ а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
                    

1. Скупштина  општине Прњавор задужује 
начелника општине Прњавор да покрене питање 
кривичне одговорности одговорних лица у ЈП „ДЕП-
ОТ“ д.о.о. Бања Лука по основу причињене штете по 
Пресуди Окружног привредног суда Бања Лука број: 
57 0 ПС 111 423 14 ПС од 08.04.2019. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
    
Број: 01-022-188/21                            Предсједник СО                                               
Датум: 27.12. 2021. године            Мирко Буквић, с.р.                                         
Прњавор,                                                                       
 
 
633 
 На основу  члана члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Информације о стању дуговања КП 
„Парк“ а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, Скупштина општине 
Прњавор, на 8. сједници одржаној дана 27.12. 2021. 
године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Прњавор 
прихвата Информацију о стању дуговања КП „Парк“ 
а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија „ДЕП-
ОТ“ д.о.о. Бања Лука, 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
     
 
Број: 01-022-189 /21                            Предсједник СО                                                  
Датум: 27.12. 2021. године              Мирко Буквић, с.р.                                           
Прњавор,                                                                       
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