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На основу члана 11. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 37/12, 90/16 и 94/19), чл. 18. 24. и 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 24. и 37. 
Статута Општине Прњавор („Службени гласник 
Општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. 
став (1) и 201. став (1) Пословника о раду Ску- 
пштине Општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на 10. сједници одр- 
жаној дана 2. марта 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о проширеним правима социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2022. годину  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се уређује обим, врста и 
износ средстава, те критерији и поступак за оства- 
ривање проширених права социјалне заштите у 
општини Прњавор у току 2022. године. 
  

Члан 2. 
 Под проширеним правима социјалне зашти- 
те, у смислу ове одлуке, подразумијевају се орга- 
низоване активности Центра за социјални рад Пр- 
њавор, усмјерене на сузбијањe и отклањањe узрока 
и посљедица стања социјалних потреба оних кате- 
горија грађана и њихових породица (у даљем тексту: 
корисници), који се нађу у таквом стању социјалних 
и живoтних потреба да постојећим нивоом права 
утврђених законом нису у могућности да их ублаже.  
  

Члан 3. 
 Под корисницима проширених права соци- 
јалне заштите, у смислу ове одлуке, подразумијевају 

се оне категорије грађана или њихових породица, 
које су код Центра за социјални рад Прњавор еви- 
дентирани као: 
 1) корисници права на новчану помоћ, 
 2) корисници права на додатак за помоћ и 
његу другог лица, 
 3) корисници права на личну инвалиднину, 
 4) дјеца без родитељског старања, 
 5) дјеца из породица под надзором, 
              6) породице са троје и више дјеце, 
 7) дјеца са сметњама у развоју и њихови 
родитељи, 
 8) дјеца која су завршила школу, а били су 
корисници права и услуга из области дјечије и 
социјалне заштите.  
  

II ОБИМ И ВРСТА ПРОШИРЕНИХ ПРАВА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Члан 4. 

  Проширена права социјалне заштите у сми- 
слу ове одлуке су: 
 1) субвенција за пружање услуга старим 
лицима без адекватног породичног старања, који не 
желе да буду збринути у установе социјалне зашти- 
те или у хранитељске породице,  
 2) помоћ у плаћању станарине за дјецу која 
излазе из система јавне бриге, 
 3) помоћ за школовање дјеце са сметњама у 
развоју у виду помоћи у плаћању дијела трошкова 
превоза за дјецу са сметњама у развоју која путују у 
предшколске установе у центре за образовање дјеце 
и омладине са сметњама у развоју. 
 

Члан 5. 
 Субвенција за пружање услуга старим ли- 
цима без адекватног породичног старања, који не 
желе да буду збринути у установе социјалне зашти- 
те или у хранитељске породице остварује се у виду 
накнаде у износу од 45,00 КМ мјесечно организа- 
цији која пружа услуге бриге и помоћи старим 
лицима, која те услуге не могу обезбиједити на дру-  
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ги начин. 
 

Члан 6. 
 (1) Помоћ у плаћању станарине за дјецу која 
излазе из система јавне бриге остварује се у виду 
накнаде у износу од 200,00 КМ мјесечно дјеци која 
су без родитељског старања, а престаје им право на 
смјештај у установу социјалне заштите или право на 
збрињавање у хранитељску породицу. 
 (2) Ово право траје максимално 6 мјесеци 
након престанка права на смјештај у установу соци- 
јалне заштите или права на збрињавање у храни- 
тељску породицу. 
  

Члан 7. 
  Помоћ за школовање дјеце у виду помоћи у 
плаћању дијела трошкова превоза за дјецу са сме- 
тњама у развоју која путују у предшколске установе 
у центре за образовање дјеце и омладине са сме- 
тњама у развоју остварује се у виду накнаде дијела 
трошкова превоза у износу од 50% најниже цијене 
мјесечне карте међуградског односно градског пре- 
воза на релацији од мјеста пребивалишта до школе 
увећаних за трошкове исхране у износу од 40,00 КМ 
мјесечно за вријеме када дјеца похађају предшко- 
лске установе. 
  
III СРЕДСТВА И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА 
 

Члан 8. 
  Средства за остваривање проширених пра- 
ва из области социјалне заштите, утврђених овом 
одлуком, обезбјеђују се из Буџета Општине Прња- 
вор за 2022. годину и износе 15.000,00 КМ. 
 

Члан 9. 
 Корисници проширених права социјалне за- 
штите, утврђених овом одлуком, остварују иста 
путем Центра за социјални рад Прњавор, на начин и 
у поступку одређеном у Закону о социјалној зашти- 
ти.  

 
IV КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 
Члан 10. 

           (1) Проширена права социјалне заштите кори- 
сници остварују у складу са условима за оствари- 
вање основних права из социјалне заштите утврђе- 
них у Закону о социјалној заштити, те у складу са 
следећим критеријима: 
 1) да приходи по члану породице не прелазе 
мјесечни износ од 15% просјечне плате након опо- 
резивања у Републици Српској остварене у 2021. 
години,  
 2) да је нарушено здравље једног или више 
чланова породице, а породица није у могућности 
сама да сноси трошкове лијечења и рехабилитације, 
 3) да немају властитих средстава за живот, а 
одбачени су од родбине која је дужна да их издр- 
жава по закону.  
            (2) Услови из става 1. овог члана не морају 
бити испуњени кумулативно. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 Уколико се за нека од утврђених проши- 
рених права социјалне заштите обезбједи законска 
основа да се исплаћују из других извора, њихово 
важење по основу ове одлуке престаје првог дана 
наредног мјесеца од дана установљавања тих права. 
 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 

 
Број: 01-022-28/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине   
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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На основу члана 44. став 1. Закона о зашти- 
ти од пожара („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 94/19), 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. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 10. сједни- 
ци одржаној дана 2. марта 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Територијалне ватрогасно – 

спасилачке јединице Прњавор 
 

Члан 1. 
 (1) Овом одлуком оснива се Територијална 
ватрогасно – спасилачка јединица Прњавор (у даљем 
тексту: ТВСЈ Прњавор), као посебна унутрашња 
организациона јединица Општинске управе општине 
Прњавор. 
 (2) Одлуком се утврђује надлежност ТВСЈ 
Прњавор и одређује начин руковођења и финанси- 
рања исте. 
 

Члан 2. 
ТВСЈ Прњавор је ватрогасно – спасилачка 

јединица за подручје општине Прњавор. 
 

Члан 3. 
 Дјелокруг и надлежност ТВСЈ Прњавор је: 
 1) спровођење превентивних мјера заштите 
од пожара, 
 2) гашење пожара, 
 3) спасавање људи и имовине угрожених 
пожаром и елементарним непогодама, 
 4) спровођење мјера заштите од пожара утвр- 
ђених Планом заштите од пожара општине Прњавор, 
 5) пружање техничке помоћи у незгодама и 
опасним ситуацијама, те обављање и других послова 
у еколошким и другим несрећама, 
 6) остваривање задатака јединице цивилне 
заштите у складу са Законом о заштити и спасавању  
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у ванредним ситуацијама, 
 7) обављање и других послова у спровођењу 
мјера заштите од пожара, а у складу са законом. 
 

Члан 4. 
 (1) ТВСЈ Прњавор руководи старјешина тери- 
торијалне ватрогасно-спасилачке јединице, којег име- 
нује начелник општине, на основу спроведеног ја- 
вног конкурса. 
 (2) Начелник може, на период до завршетка 
конкурсне процедуре, именовати вршиоца дужности 
старјешине ТВСЈ Прњавор. 
 (3) Именовање старјешине ТВСЈ Прњавор 
врши се по поступку прописаним Законом о службе- 
ницима и намјештеницима у органима јединице лока- 
лне самоуправе. 
 

Члан 5. 
 (1) За старјешину ТВСЈ Прњавор може се 
именовати лице које има завршен студиј првог 
циклуса са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова 
или еквивалентом, техничког смјера, а које испуњава 
и друге посебне услове прописане општим актом о 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
ТВСЈ Прњавор. 
 (2) Старјешина територијалне ватрогасно – 
спасилачке јединице може имати замјеника, који 
испуњава услове из става 1. овог члана. 
 

Члан 6. 
Средства за рад ТВСЈ Прњавор обезбјеђују 

се из: 
1) средстава општинског буџета, 
2) намјенских средстава из накнада за зашти- 

ту од пожара, 
3) намјенских средстава за ове јединице у 

остваривању задатака цивилне  
заштите и  

4) других извора у складу са законом. 
  

Члан 7. 
 Скупштина општине Прњавор донијеће Пра- 
вилник о унутрашњој организацији и системати- 
зацији радних мјеста у ТВСЈ Прњавор, након приба- 
вљеног мишљења Министарства унутрашњих посло- 
ва Републике Српске, у року од 90 дана од дана сту- 
пања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 8. 
              (1) У складу са општим актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста ТВСЈ 
Прњавор, распоређивање запослених у ТВСЈ Прња- 
вор врши начелник општине, у складу са законом и 
другим прописом. 
               (2) Права, обавезе и одговорности запо- 
слених у ТВСЈ Прњавор остварују се у складу са 
законом, колективним уговором и општим актом, 
који се примјењује на запослене у Општинској упра- 
ви општине Прњавор. 
 

Члан 9. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Територијалне ватрогасне 

јединице Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 4/13 и 6/14). 
 

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-29/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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На основу чл. 69. став (1) и члана 73. став 
(2) Закона о уређењу простора и грађењу („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15, 
106/15, 3/16 и 84/19), 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. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 10. сједници одржаној 
дана 2. марта 2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о  висини накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта  
за 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине 
објекта. 

 
Члан 2. 

Трошкови уређења градског грађевинског 
земљишта израчунати према одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу и Правилника о 
обрачуна накнаде уређења градског грађевинског 
земљишта за све спроведбене документе просторног 
уређења износе просјечно 100 КМ/m2 корисне повр- 
шине објекта. 

 
Члан 3. 

 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 
дског грађевинског земљишта утврђује се по једини- 
ци корисне површине објекта (КМ/m2) у процентима 
од износа трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, који је утврђен у члану 2. ове Одлуке 
према зонама, и то: 
- за прву зону 34 %, што износи 34,00 КМ/m2, 
- за другу зону 29 %, што износи 29,00 КМ/m2, 
- за трећу зону 23 %, што износи 23,00 КМ/m2, 
- за четврту зону 17 %, што износи 17,00 КМ/m2, 
- за пету зону 11 %, што износи 11,00 КМ/m2 
- за шесту зону 6%, што износи 6,00 КМ/m2. 
 

Члан 4. 
 Висина накнаде за трошкове уређења гра- 
дског грађевинског земљишта која је утврђена у 
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члану 3. ове Одлуке примјењиваће се за обрачун 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
у 2022. години, а најдуже до 31.03.2023. године. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-31/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, 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) Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 10. сједници 
одржаној дана 2. марта 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Начелнику општине 

Прњавор за подношење захтјева за дознаку и 
сјечу стабала 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност Начелнику општине Прњавор да поднесе 
захтјев за дознаку и сјечу стабала, ЈПШ „Шуме Репу- 
блике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство 
„Градишка“ Градишка, Шумској управи Прњавор, на 
парцели означеној као к.ч. бр. 1022 „Стојков гај“ 
шума, у површини од 6192 м2, уписана у ПЛ број 37 
к.о. Грабик Илова, што по старом премјеру одговара 
к.ч. бр. 2395/25 „Стојкин гај“ шума, у површини од 
6192 м2, уписана у зк.ул. бр. 1277 к.о. Илова Велика, 
посјед и власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела 
и предузме друге потребне радње везане за сјечу 
стабала и припрему огревног дрвета.  
   

Члан 2. 
 Дрвни сортименти из члана 1. ове одлуке, 
односно огревно дрво биће искориштено за потребе 
централног гријања канцеларија Општинске управе 
општине Прњавор и мјесних канцеларија.    
   

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-30/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 
10. Одлуке о условима за давање пословних просто- 
ра и објеката на привремено коришћење („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16) и чл. 
161. став 1. и 201. став 1. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
штина општине Прњавор на 10. сједници одржаној 
дана 2. марта 2022. године, донијела  је 

 
О Д Л У К У 

о додјели на привремено коришћење пословног 
простора у Горњим Смртићима Општинској 

организацији Црвеног крста Прњавор 
 

Члан 1. 
 Општинској организацији Црвеног крста 
Прњавор додјељује се на привремено коришћење, 
без накнаде, простор у објекту мјесног уреда Горњи 
Смртићи у површини од 27,60 m2 изграђен на 
земљишту означеном као к.ч. број 3066/1, у 
површини 4486 m2, уписаној у посједовни лист број 
472/8 к.о. Горњи Смртићи, ЗК уложак број 723 к.о. 
Смртићи Горњи својина општине Прњавор са 1/1 
дијела.  
       

Члан 2. 
 Пословни простор из члана 1. ове одлуке до- 
дјељује се Општинској организацији Црвеног крста 
Прњавор, за обављање њихове дјелатности, на пери- 
од од четири године. 

 
Члан 3.  

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да са корисником пословног простора из члана 1. ове 
одлуке закључи уговор о условима и начину кори- 
шћења простора, те правима и обавезама уговорних 
страна. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-32/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 
10. Одлуке о условима за давање пословних про- 
стора и објеката на привремено коришћење („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16) 
и чл. 161. став 1. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
штина општине Прњавор на 10. сједници одржаној  



03.03.2022.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 8                                5 
 
дана 2. марта 2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о додјели на привремено коришћење пословног 
простора у Штрпцима Општинској организацији 

Црвеног крста Прњавор 
 

Члан 1. 
 Општинској организацији Црвеног крста Пр- 
њавор додјељује се на привремено коришћење, без 
накнаде, простор у објекту школе у Штрпцима, у 
површини од 52,75 m2 изграђен на земљишту озна- 
ченом као к.ч. број 2238, у површини 1912 m2, 
уписаној у посједовни лист број 136/19 к.о. Доњи 
Штрпци, ЗК уложак број 2570 к.о. Штрпци својина 
општине Прњавор са 1/1 дијела.  
 

Члан 2. 
 Пословни простор из члана 1. ове одлуке 
додјељује се Општинској организацији Црвеног 
крста Прњавор, за обављање њихове дјелатности, на 
период од четири године. 
 

Члан 3.  
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да са корисником пословног простора из члана 1. ове 
одлуке закључи уговор о условима и начину кори- 
шћења простора, те правима и обавезама уговорних 
страна. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 

                                                                                                                
Број: 01-022-33/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („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 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 Прња- 
вор на 10. сједници одржаној дана 2. марта 2022. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Врховац Николи и Врховац 
Пери за закључење уговора о преносу 

непокретности на „Цвијета“ д.о.о. Прњавор  
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор даје сагласно- 

ст Врховац Николи и Врховац Пери синовима 
Веселка из Прњавора за закључење уговора о пре- 
носу непокретности између именованих, са једне 
стране и „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор, са сједиштем у 
улици Вука Караџића број 50А Прњавор, са друге  

стране. 
 

Члан 2. 
 Предмет уговора из члана 1. ове одлуке су 
непокретности означене као к.ч. 639/12 и к.ч. 639/13 
у укупној површини од 10789 м2 уписане у ПЛ број 
1582 к.о. Горњи Штрпци, (по старом премјеру 
земљиште означено као к.ч. 1356/178 и к.ч. 1356/179 
у укупној површини од 10789 м2 уписане у „А“ 
листу зк.ул. број 2680) у посједу и сувласништву 
Врховац Николе и Врховац Пере, са по 1/2 дијела 
некретнина, а које су предмет Уговора ОПУ 460/20 
од 16.12.2020. године, закљученог на основу Одлуке 
Скупштине општине Прњавор о продаји непокре- 
тности (к.ч. бр. 639/12 и 639/13 к.о. Горњи Штрпци) 
у својини општине Прњавор испод тржишне цијене 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 49/20). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-34/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, 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), чл. 
4. и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. став 1. и члана 201. став 1. По- 
словника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 10. 
сједници одржаној дана 2. марта 2022. године, 
донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр. 5114/2 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине 

Прњавор 
  

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч. број 
5114/2 „Ђајићи“, градилиште у површини од 778 м2 
уписана у ПЛ број 30, к.о. Доњи Вијачани, у посједу 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која по старом 
премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 
2310/71 „Ђајићи“ градилиште у површини од 778 м2, 
уписана у „А“ листу зк. уложак 1357, к.о. Вијачани, 
у власништву општине Прњавор са 1/1 дијела, која 
се налази ван граница градског грађевинског земљи- 
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шта, по почетној продајној цијени од 1.552,00 КМ 
(словима: једнахиљадапетстотинапедесетдвије конве- 
ртибилне марке), која је утврђена процјеном тржи- 
шне вриједности земљишта од стране судског вје- 
штака пољопривредне струке. 

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

 
Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен код 
Телевизије „К3“ д.о.о. Прњавор и на интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 
општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12 и 63/19). 

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

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене непо- 
кретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да је 
у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.000,00 КМ.  

(3) Ако се на лицитацију јави само један 
учесник, комисија може приступити поступку про- 
даје непокретности непосредном погодбом, под 
условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији.  

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

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

Купац је обавезан да исплати купопродајну 
цијену на рачун продавца до дана потписивања и 

овјере уговора код надлежног нотара, најкасније у 
року од 7 дана од дана пријема позива Општине 
Прњавор да уплати купопродајну цијену, а који ће 
бити достављен купцу након прибављеног позити- 
вног мишљења Правобранилаштва Републике Ср- 
пске. 
 

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

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-35/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), чл. 
4. и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени 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 10. сједни- 
ци одржаној дана 2. марта 2022. године, донијела је 
 

   О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 

бр. 522/1 к.о. Поточани) у својини општине 
Прњавор 

  
Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 
Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч. број 
522/1 „Брдо“, њива  у површини од 9826 м2 уписана 
у ПЛ број 57, к.о. Поточани, у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. 125/2 „Брдо“ 
њива у површини од 9826 м2, уписана у „А“ листу 
зк. уложак 362, к.о. Поточани, у власништву општи- 
не Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван граница 
градског грађевинског земљишта, по почетној про- 
дајној цијени од 10.317,00 КМ (словима: десетхиља- 
датристотинеседамнаест конвертибилних марака), 
утврђена процјеном тржишне вриједности земљишта 
од стране судског вјештака пољопривредне струке. 
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 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун  
Општине Прњавор, број 555-007-0121 5707-45, отво- 
рен код Нове банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен код 
Телевизије „К3“ д.о.о. Прњавор и на интернет стра- 
ници општине, на начин одређен правилником, а 
истовремено ће бити истакнут и на огласним таблама 
општине. 
       

Члан 3. 
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 
комисија), а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12 и 63/19). 

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

 
Члан 4. 

 (1) Лицитација се може одржати само ако у 
њој учествују најмање два учесника. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити 
кауцију, која износи 10 % од почетне цијене не- 
покретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, тако да 
је у конкретном случају учесник лицитације дужан 
положити износ од 1.031,70 КМ. 

(3) Ако се на лицитацију јави само један уче- 
сник, комисија може приступити поступку продаје 
непокретности непосредном погодбом, под условом 
да цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  

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

(5) Ако учесник лицитације из претходног 
става одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси 
купац. 

(7) Скупштина општине овлашћује наче- 
лника општине да у име Општине Прњавор закључи 
и потпише уговор. 

 
Члан 5. 

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

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

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-36/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.                           
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), чл. 6, 7. и 8. Закона о мини- 
старским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике Српске (“Службени гласник Републике Ср- 
пске”, број 41/03), члана 73. став 2. Закона о здра- 
вственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), 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. 6. и 12. Одлуке о 
организовању Јавне здравствене установе Дом 
здравља Прњавор („Службени гласник општине Пр- 
њавор“, број 20/17) и чл. 161 и 201. став 1. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17) Скупштина општине Прњавор, на 10. 
сједници одржаној 2. марта 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор и расписивању 
јавног конкурса 

 
Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују крите- 
ријуми за избор и именовање чланова Управног одбо- 
ра Јавне здравствене установе Дом здравља Прња- 
вор. 

(2) Под критеријумима за избор чланова 
Управног одбора из претходног става сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом Oдлуком. 

 
Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање органа из 
претходног члана су: 
 1) да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 
 2) да је старији од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 
 4) да није отпуштен из државне службе на 
било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат дисципли- 
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нске мјере на било којем нивоу власти у Републици 
Српској у периоду од три године прије дана обја- 
вљивања упражњене позиције, 
 5) да није осуђиван за кривична дјела на 
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 
или за кривично дјело које их чине неподобним за 
обављање послова на упражњеним позицијама, одно- 
сно да се против њих не води кривични поступак, 
 6) да не служи казну, изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 
под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 
налогу да се појаве пред судом (члан IX-1. Устава 
Босне и Херцеговине). 
 (2) Посебни услови за именовање органа из 
претходног члана су: 

1) да има завршену ВСС – VII степен стру- 
чности, са завршених 240 ECTS бодова или еквива- 
лент, односно да има завршену ВСС или ВШ – VI 
степен са завршених 180 ECTS бодова или еквива- 
лент,  

2) да  познаје дјелатност Дома здравља. 
 

Члан 3. 
 Расписује се Јавни конкурс за избор и име- 
новање чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Прњавор. 

 
Члан 4. 

 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 
члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном гла- 
снику Републике Српске“и дневном листу „Вечерње 
новости“. 
 (2) Рок за подношење пријава на јавни ко- 
нкурс је 15 дана од дана последњег објављивања 
конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог 
члана. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина општине именује Комисију за 
спровођење поступка по Јавном конкурсу, која ће 
спровести процедуру јавног конкурса и извјештај о 
спроведеном поступку за чланове Управног одбора 
Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор 
доставити начелнику општине, који ће приједлог 
доставити скупштини општине на коначно одлу- 
чивање.  

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

(3) У комисију из става 1. овог члана име- 
нују се лица која имају најмање исти или већи степен 
стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица 
која су упозната са одредбама Закона о министа- 
рским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
 

Члан 6. 
Стручне и административно – техничке по- 

слове за потребе Комисије за избор обављаће Стру- 
чна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-48/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине         
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), чл. 6, 7. и 8. Закона о мини- 
старским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике Српске (“Службени гласник Републике Ср- 
пске”, број 41/03), члана 88. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), 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. 9. и 10. Одлуке о 
оснивању Јавне установе Центар за социјални Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
17/16) и чл. 161. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавро“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Ску- 
пштина општине Прњавор, на 10. сједници одржаној 
2. марта 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Прњавор и расписивању Јавног 

конкурса 
 

Члан 1. 
 (1) Овом Одлуком ближе се утврђују крите- 
ријуми за избор и именовање чланова Управног одбо- 
ра Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор. 

(2) Под критеријумима за избор чланова 
Управног одбора из претходног става сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом Одлуком. 

 
Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање органа из 
претходног члана: 
 1) да је држављанин Републике Српске или 
Босне и Херцеговине, 
 2) да је старији од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 
 4) да није отпуштен из државне службе на 
било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета) као резултат дисци- 
плинске мјере на било којем нивоу власти у Репу- 
блици Српској у периоду од три године прије дана 
објављивања упражњене позиције, 
 5) да није осуђиван за кривична дјела на 
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 
или за кривично дјело које их чине неподобним за 
обављање послова на упражњеним позицијама, одно- 
сно да се против њих не води кривични поступак, 
 6) да не служи казну, изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију, и да нису 
под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали 
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налогу да се појаве пред судом (члан IX-1. Устава 
Босне и Херцеговине). 
 (2) Посебни услов за именовање органа из 
претходног члана: 

1) да имају високу или вишу стручну спрему 
– VII или VI степен стручне спреме. 
 

Члан 3. 
 Расписује се Јавни конкурс за избор и име- 
новање чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор. 
 

Члан 4. 
 (1) Јавни конкурс за именовање органа из 
члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном гла- 
снику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 
новости“. 
 (2) Рок за подношење пријава на јавни конку- 
рс је 15 дана од дана последњег објављивања конку- 
рса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана. 

 
Члан 5. 

(1) Скупштина општине именује Комисију за 
спровођење поступка по Јавном конкурсу, која ће 
спровести процедуру јавног конкурса и извјештај о 
спроведеном поступку за чланове Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор 
доставити начелнику општине, који ће приједлог 
доставити скупштини општине на коначно одлучи- 
вање.  

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

(3) У комисију из става 1. овог члана име- 
нују се лица која имају најмање исти или већи степен 
стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица 
која су упозната са одредбама Закона о министа- 
рским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
 

Члан 6. 
Стручне и административно – техничке по- 

слове за потребе Комисије за избор обављаће Стру- 
чна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број: 01-022-49/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 4. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 
107/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу -
жбени 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 10. сједни- 
ци одржаној 2. марта 2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К А 

о давању сагласности начелнику општине за 
закључeње уговора о замјени некретнина са 

Милосавац Петром сином Радована из Лишње 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност о замјени:  
1) земљишта означеног као к.ч. бр. 1280/3 

„Бубањ“ гробље у површини од 183 м2  уписано у 
ПЛ број 106, к.о. Лишња (по старом премјеру к.ч. 
1255/28 „Бубањ“ гробље у површини од 183 м2 
уписано у зк. ул. бр. 868 к.о. Лишња, у посједу и 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела, за 

2) земљиште означено као к.ч. бр. 1281/2 
„Дудевац“ шума у површини од 183 м2  уписано у 
ПЛ број 555, к.о. Лишња (по старом премјеру к.ч. 
961/34 „Дудевац“ шума у површини од 183 м2 
уписано у зк. ул. бр. 1751 к.о. Лишњa, у посједу и 
власништву Милосавац Петра сина Радована са 1/1 
дијела. 

 
Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да у име Општине Прњавор закључи уговор из члана 
1. ове одлуке са Милосавац Петром сином Радована 
из Лишње, након прибављеног позитивног мишље- 
ња Правобранилаштва Републике Српске.       
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-50/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 10. Закључка Наро- 
дне скупштине Републике Српске, број 01-393/04 од 
09.05.2004. године („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/04), у складу са чланом 23. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник Општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 161. Пословника 
о раду Скупштине  општине Прњавор („Службени 
гласник Општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Одлуком о извршењу буџета  општине Прња- 
вор  за 2022. годину („Службени гласник  општине 
Прњавор“, број 2/22), Скупштина општине Прњавор, 
на 10. редовној сједници одржаној 2. марта 2022. 
године, донијела је  
 

ПРОГРАМ  
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  
БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
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  У ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
Средства потребна за остваривање и кори- 

шћење права прописаних Законом о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата обезбјеђују се у Буџе- 
ту Републике Српске за 5.184 корисника са подручја 
општине Прњавор. 

Поред средстава која се издвајају борачким 
категоријама из Буџета Републике Српске, тачком 
10. Закључка Народне скупштине Републике Српске,  
 

објављеног у Службеном гласнику Републике Ср- 
пске, број 45/04, предложено је да општине у складу 
са својим могућностима прошире обим права пре- 
двиђених Законом о правима бораца, војних инва- 
лида и породица погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, на начин да 
пропишу поступак, услове и начин остваривања 
права, те обезбједе потребна новчана средства. 
 

Буџетом општине Прњавор за 2022. годину 
планирана су средства и за рад и дјеловање борачких 
организација и удружења општине Прњавор: 

 
Опис Буџет 2022. година 

Борачка организација општине Прњавор 90.000,00 
Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 20.000,00 
Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
општине Прњавор 

30.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“ 5.000,00 
Удружење СУБНОР-а Прњавор 5.000,00 
Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 5.000,00 
Укупно грант 155.000,00 КМ 

II 
Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите за 2022. годину омогу- 
ћиће остваривање додатних права, солидарног рјеша- 
вања питања породица погинулих, заробљених бора- 
ца и ратних војних инвалида и бораца Војске Репу- 
блике Српске и обиљежавања значајних догађаја и 
датума у области БИЗ. 

Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, 
планирано је укупно 135.000,00 КМ и то на позици- 
јама: 

 
- конто 415200 - средства за остале трошкове оби- 

љежавања значајних датума у области борачко-
инвалидске заштите ............................7.500,00 КМ, 

- конто 415200 - средства за организовање пара- 
стоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједни- 
цама ………………............................40.000,00 КМ, 

- конто 415200 - средства за трошкове превоза 
породица погинулих бораца и РВИ (програм ба- 
њске рехабилитације и обиљежавања значајних 
датума)….................................................500,00 КМ, 

- конто 416100 - једнократне новчане помоћи поје- 
динцима из борачке популације.......45.000,00 КМ, 

- конто 412500 – трошкови одржавања спомен оби- 
љежја у мјесним заједницама планиран је износ 
од…………………...............................7.000,00 КМ, 

- конто 487900 средства за рјешавање стамбеног 
питања породица погинулих бораца.35.000,00 КМ  

(учешће Општине Прњавор у куповини три стамбене 

јединице заједно са Министарством рада и борачко-

инвалидске заштите по Уредби за стамбено збри- 
њавање  из 2007/2008 године). 

Средства су планирана у потрошачкој једи- 
ници Одјељење за борачко-инвалидску  заштиту и 
иста ће бити распоређена на следећи начин:  
 1. Реализацију програмских задатака и акти- 
вности за обиљежавање значајних датума у области 
борачко-инвалидске заштите вршиће се у условима 
епидемиолошке ситуације и мјерама републичког 
штаба, преко организација и удружења грађана из 
области борачко-инвалидске заштите и то: 
- Борачке организације општине Прњавор, 
- Удружења ратних војних инвалида општине Прња- 
вор, 

- Организације породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила општине Прњавор, 

- Удружење „Вукова са Вучијака“ и 
- ОО СУБНОР-а Прњавор. 
 2. Средства за реализацију права обухваће- 
них Правилником о условима и поступку одобра- 
вања и исплате једнократне новчане помоћи борци- 
ма, ратним војним инвалидима и породицама поги- 
нулих бораца. 
 3. Средства за реализацију осталих активно- 
сти. 

 

III 
Средствима за реализацију програмских за- 

датака и активности организација и удружења грађа- 
на из области борачко-инвалидске заштите финанси- 
рају се следеће активности: 

 
 

Реализација Програма Борачке организације и борачких удружења  
у сарадњи са Одјељењем за борачко-инвалидску  заштиту 

 
Ставка 
програма ОПИС 

Датум 
одржавања 

1. 
Дан Републике Српске  
Носилац активности:  општина Прњавор 

09.01.2022.  
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2. 

Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 2022. 
године. 
-Парастос и литургија у Спомен храму на Вучијаку (полагање цвијећа у спомен 
храму), 
-Посјета и полагање цвијећа на гробна мјеста погинулих ратних команданата за 
вријеме ангажовања у Војсци Републике Српске  или умрлих у поратном периоду. 
Набавка 12 вијенаца и свијеће. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор. 

14.02.2022. 

3. 

Дан општине ''Мотајица 2022'' - 24. март 2022.године -посвећено 24. марту 1992. 
године-организован излазак бораца ВРС општине Прњавор, ради одбране од 
агресије у рату 1991-1995. година. 
Дан када су борци са подручја општине Прњавор изашли на обронке Мотајице 
ради одбране општине Прњавор од агресије муслиманско-усташких формација. 
Планирано је окупљање мањег броја бораца са подручја општине Прњавор, 
Трстенаца и Дервенте. Поред наведеног 
Планирано  полагање вијенаца и присуства носиоца власти општине Прњавор. 
Носилац активности: Општина Прњавор  

27.03.2022. 

4. 

Обиљежавање Дан побједе – 09. мај 2022. године 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама 
фашистичког терора. 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

09.05.2022. 

5. 
Дан Војске Републике Српске 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

12.05.2022. 

6. 
Обиљежавање Крсне славе Удружења РВИ општине Прњавор Св. Василија 
Острошког 
Носилац актувности: Удржење РВИ 

12.05.2022. 

7. 

Обиљежавање Дана Општинске организације породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила Прњавор – 27. мај 2022. године. 
Организован одлазак на Спомен костурницу у Бања Луку и полагање вијенаца 
мањег броја лица.              

27.05.2022. 

8. Дан крштења Спомен храма Вучијак 
 

31.05.2022. 

9. 
НОР офанзива у 2. свјетском рату СУТЈЕСКА – ТЈЕНТИШТЕ 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

17.06.2022. 

10. 

Обиљежавање Дана формирања јединице „Вукова са Вучијака“ 
Полагање вијенаца, парастос и помен погинулим  припадницима јединице и 
команданту Вељки Миланковићу  
Носилац активности: Удружење „Вукова са Вучијака“ Прњавор  

21.06.2022. 

11. 
Одржавање Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2022.'' -у програму обиљежавања 
Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 28.06.2022. године. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

26.06.2022. 

12. 
Обиљежавање Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
Обиљежава се на Видовдан поред Спомен храма на Вучијаку  
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

28.06.2022. 
 

13. 
Учествовање у обиљежавању Крсне слава Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
28.06.2022. године. Друге активности према програму рада. 
Носилац активности:  Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

28.06.2022. 

14. 

Обиљежавање Дан борца – 04. јул 2022. године. 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама 
фашистичког терора. 
Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор  

04.07.2022. 

15. 
Одржавање  купа у спортском риболову  ратних војних инвалида Републике 
Српске и Удружења РВИ Прњавор – Акумулационо језеро ''Дренова 2022.'' 
Носилац активности: Удружење РВИ РС и општине Прњавор  

04.07.2022. 

16. 

НОР- Дан ослобођења Прњавора 
Полагање вијенаца на спомен обиљежје погинулим борцима и жртвама 
фашистичког терора  
Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор 

10.07.2022. 

17. 
27. јули Дан устанка народа и народности БиХ 
Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор 

27.07.2022. 

18. 
Одржавање купа у спортском риболову  ратних војних инвалида Републике Српске 
– Акумулационо језеро ''Дренова 2022.'' 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

30.07.2022. 
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19. 

Обиљежавање Међународног дана несталих лица, 30.августа  2022. године,  у 
организацији Републичке организације, делегација Општинске организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор са 
представником општине присуствоваће парастосу, полагању цвијећа и паљење 
свијећа  код манастира Светог Николе на Озрену. 

30.08.2022. 

20. 

Обиљежавање Дан  РВИ РС.  
Одржавање свечане сједнице скупштине Удружења ратних војних инвалида 
општине Прњавор, полагање вијенаца и парастос погинулим РВИ и борцима 
Носилац активности:  Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор. 

10.09.2022. 

21. 

Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату 
Републике Српске ,  у организацији Општинске организације породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор у Бања Луци.  

15.09.2022. 

22. 
Дан формирања РЈ ВРС Прва прњаворска бригада 
Носилац активности: ратна јединица 

18.09.2022. 

23. 
Откривање спомен обиљежја погинулих припадника равногорског покрета у 
Поповићима 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

12.10.2022. 

24. 
Дан формирања РЈ ВРС 1. Мотајичког батаљона 
Носилац активности: ратна јединица 07.11.2022. 

25. 
Обиљежавање Крсне славе Борачке организације Републике Српске - Митровдан 
08. новембар 2022. године 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

08.11.2022. 

26. 

Обиљежавање ослобођења Прњавора у Великом рату: 
Помен  у  Спомен храму на Вучијаку 
Полагање вијенаца у  Спомен комплексу Шибовска на споменику из Великог рата 
Носилац активности: Удружење ратних добровољаца 1912-1918.  и њихових 
потомака и поштовалаца Прњавор 

21.11.2022. 
 

27. 
Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03.децембар 2022. године. 
Носилац активности:  Одбор ратних војних инвалида Борачке организације  

03.12.2022. 

 Коришћење средстава буџета намијењених 
за рад и реализацију програмских задатака и акти- 
вности организација и удружења грађана из реда 
борачких категорија могу користити под условима: 
 1. да су уредно и на вријеме поднијели про- 
грам рада, односно одговарајућих програма, односно 
пројеката и извјештај о утрошку примљених сре- 
дстава у складу са Одлуком о извршењу  буџета  
општине Прњавор за 2022. годину, („Службени гла- 
сник  општине Прњавор“, број 2/22), 
 2. да су уредно и на вријеме поднијели за- 
хтјев за одобравање гранта и извјештај о реализацији 
активности на обиљежавању значајних датума у 
области борачко-инвалидске заштите. 

 
IV 

 Средствима за реализацију права обухваће- 
них Правилником о условима и поступку одобра- 
вања и исплате једнократне новчане помоћи борци- 
ма, ратним војним инвалидима и породицама погину- 
лих бораца финансира се: 
 1. у случају смрти чланова породице погину- 
лих и несталих бораца, смрти ратних војних инва- 
лида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 
80%, смрти демобилисаних бораца Војске Републике 
Српске 1. и 2. категорије и у случају смрти кори- 
сника породичне и личне инвалиднине, по основу 
учешћа у НОР-у у висини до 500,00 КМ, укупно 
планирана средства…..............................18.000,00 КМ, 
 2. у случају идентификације посмртних оста- 
така несталих бораца Војске Републике Српске у 
износу од 1.000,00 КМ, 

укупно планирана средства......................4.000,00 КМ, 
 3. у сврху лијечења и куповине лијекова, 
може се одобрити новчана помоћ у износу до 300,00 
КМ, укупно планирана средства.............6.000,00 КМ, 
 4. у изузетно тешким случајевима, када се 
ради о здравственом стању које захтијева дуже бо- 
лничко лијечење, у случају тежих обољења (малигна 
обољења, срчана обољења, оперативни захвати, бо- 
лничко лијечење, лијечење у иностранству, код при- 
мјене хемо и радио терапија и сл.) може се одобрити 
помоћ у висини до 500,00 КМ, укупно планирана 
средства......................................................9.000,00 КМ, 
 5. помоћ  за ублажавање тешког матери- 
јалног положаја појединца у висини до 300,00 КМ, 
укупно планирана средства......................6.000,00 КМ, 
 6. помоћ дјеци ратних војних инвалида 1. и 
2. категорије инвалидитета приликом одласка на 
екскурзију у завршној години школовања у висини 
до 400,00 КМ, укупно планирана средства.1.500,00 КМ, 
 7. помоћ и другим, нарочито оправданим 
случајевима, када то оцијени начелник општине, на 
приједлог комисије за једнократне новчане помоћи 
до 400,00 КМ, укупно планирана средства.2.000,00 КМ. 
УКУПНО за једнократне новчане помоћи...45.000,00 
КМ. 

 
V 

 Реализација осталих активности финансира 
се из средстава планираних у Буџету општине Прња- 
вор, на позицији  
- конто 415200 - Средства за трошкове превоза 

породица погинулих бораца и РВИ, у износу од  
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500,00 КМ,  
- конто 415200 - Средства за трошкове вијенаца, 

застава, цвијећа за обиљежавање значајних дату- 
ма и организовање парастоса погинулим борцима  
ВРС у мјесним заједницама од 7.500,00 КМ, 

- конто 415200 - Средства за организовање пара- 
стоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједни- 
цама од 40.000,00 КМ. 
 

 Расподјела средстава извршиће се на сле- 
дећи начин:   

 1. за финансирање организовања годишњице 
изградње споменика, помена, парастоса погинулих 
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске за 2022. годину, у износу до 40.000,00 КМ, у 
складу са епидемиолошком ситуацијом и мјерама 
републичког штаба за ванредне ситуације и одлуком 
начелника општине о  начину реализације средстава 
за организовању парастоса погинулим борцима ВРС 
у мјесним заједницама у 2022. години на основу 
плана организовања и приједлога Борачке органи- 
зације општине Прњавор: 

Ред. 
број 

Мјесна заједница Локација-село 
Датум  

реализације 
Вријеме     

реализације1 

1.  ШИБОВСКА Центар, код Основне школе 24.03.2022. 13:00 
2.  ПРЊАВОР Круг полицијске станице 04.04.2022. 10:00 
3.  ПОТОЧАНИ Одлука организатора 02.05.2022. 12:00 
4.  ПРЊАВОР Простор поред бисти народних хероја 12.05.2022. 13:00 
5.  БАБАНОВЦИ Омладински дом 15.05.2022. 12:00 

6.  ДОЊА МРАВИЦА И 
ОКОЛИЦА Околица-Омладински дом 22.05.2022. 12:00 

7.  ЦРКВЕНА Поред капеле у гробљу. Крсна слава села. 05.06.2022. 11:30 
8.  ШТРПЦИ Штрпци -Центар 05.06.2022. 13:30 
9.  ГОРЊИ  ВИЈАЧАНИ Горњи Вијачани -Центар и крсна слава 12.06.2022. 12:00 
10. ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО Орашје-Центар. Крсна слава села 12.06.2022. 15:00 
11. ДРЕНОВА Горња Дренова-Омладински дом 12.06.2022. 17:00 

12. НАСЕОБИНА ЛИШЊА-
ПАРАМИЈЕ 

Парамије – раскрсница Чорле – Царева гора 
(Главендекићи) 

19.06.2022. 12:00 

13.  ХРВАЋАНИ-ПРОСЈЕК Просјек-поред цркве. Крсна слава села 19.06.2022. 12:00 
14.  ПОПОВИЋИ-КУЛАШИ Кулаши-у близини Основне школе 26.06.2022. 13:30 
15. КРЕМНА-ВУЧИЈАК Кремна - поред спомен храма 28.06.2022. 11:00 

16. СМРТИЋИ-ДОЊИ 
СМРТИЋИ Доњи Смртићи-поред Основне школе 03.07.2022. 13:00 

17. МАЋИНО БРДО Маћино Брдо-поред Омладинског дома 03.07.2022. 15:00 
18. ГУСАК-ГАЈЕВИ Гусак-Центар. Крсна слава села. 14.07.2022. 14:00 

19. 
ПОТОЧАНИ 
НОВО НАСЕЉЕ  

Поточани- центар 
Ново насеље 

17.07.2022. 16:00 

20. ПОТОЧАНИ Поточани – Центар, поред СО палим борци НОР-а 17.07.2022. 17:00 
21. ВЕЛИКА  ИЛОВА Велика Илова-поред Основне школе 21.07.2022. 11:00 

22. СМРТИЋИ- 
ГОРЊИ СМРТИЋИ 

Горњи Смртићи-Центар, 
поред Основне школе. Крсна слава села. 

21.07.2022. 16:00 

23. ДОЊИ ВИЈАЧАНИ Доњи Вијачани-центар, на зиду мјесног уреда 24.07.2022. 12:00 
24. ВРШАНИ Вршани-Центар, код основне школе. Крсна слава села 26.07.2022. 12:00 
25. ДОЊИ  ГАЉИПОВЦИ Доњи Гаљиповци -поред Цркве 31.07.2022. 10:30 
26. ПАЛАЧКОВЦИ Палачковци – центар 31.07.2022. 14:00 
27. НАСЕОБИНА ЛИШЊА Насеобина Лишња-поред Основне школе и Цркве 07.08.2022. 12:00 
28. ГОРЊА МРАВИЦА Горња Мравица-поред  Мјесног уреда 07.08.2022. 14:00 

29. ХРВАЋАНИ Хрваћани-Центар. Крсна слава 09.08.2022. 11:30 

30. ШАРИНЦИ Шаринци -Центар поред Омладинског дома 14.08.2022. 14:00 
31. ПРИСОЈЕ Присоје-Центар, поред Основне школе 21.08.2022. 16:00 
32. ЧОРЛЕ Чорле-Центар, поред Омладинског дома 28.08.2022. 13:00 
33. КРЕМНА Кремна – Лужани. Поред капеле. Крсна слава 21.09.2022. 10:00 
34. ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА Печенег Илова-поред основне школе 02.10.2022. 13:00 
35.  ПОПОВИЋИ Поповићи- Шпанићи поред цркве. Крсна слава села. 12.10.2022. 10:00 
36.  ГРАБИК ИЛОВА Грабик Илова, поред Цркве 14.10.2022. 10:30 
37.  ОТПОЧИВАЉКА-МРАЧАЈ Отпочиваљка, поред Цркве 14.10.2022. 12:30 
38.  ПРЊАВОР-ЉУБИЋ Љубић 17.10.2022. 12:00 
39.  КОКОРИ Кокори - поред основне школе. Крсна слава села. 19.10.2022. 14:00 
40.  ПРЊАВОР Прњавор-код Градског гробља и гимназије 04.12.2022. 12:00 

1.У случају да у току дана има више парастоса мора се обезбиједити, у сарадњи са свештеником и мјесном борачком 
организацијом да временски размак између парастоса буде најмање два сата. 

 
Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демоби- 

лисаних бораца ВРС, који похађају основну и средњу 
школу, извршиће се у складу са расположивим 
буџетским средствима и након проведене процедуре 
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избора корисника. Кориснике ће изабрати Борачка 
организација општине Прњавор за дјецу РВИ и 
демобилисаних бораца ВРС и Удружење ратних 
војних инвалида општине Прњавор за дјецу РВИ, из 
реда најугроженијих, у складу са властитим крите- 
ријима. Спецификацију потребних уџбеника, за иза- 
бране кориснике, Борачка организација општине 
Прњавор и Удружење ратних војних инвалида општи- 
не Прњавор ће доставити Одјељењу за борачко-
инвалидску заштиту, најкасније до 19.08.2022. годи- 
не. Набавка уџбеника извршиће се провођење по- 
ступка јавне набавке у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ.  

  Реализација Програма извршиће се у скла- 
ду са расположивим средствима у буџету Општине 
за ове намјене путем Општинске управе општине 
Прњавор - Одјељења за борачко-инвалидску зашти- 
ту и епидемиолошком ситуацијом.  

Прерасподјела средстава како у оквиру 
позиције тако и између позиција Програма вршиће 
се у случајевима када се на одређеним позицијама 
искаже повећана потреба, на терет позиције на којој 
нису утрошена планирана средства, а чиме би се ола- 
кшала реализација програма и његово прилагођава-+ 
ње стварним потребама.  

 
Завршни дио 

У Буџету општине Прњавор за 2022. годину, 
планиране су активности наведених програмом од 
135.000,00 КМ а укупна средства у области борачко-
инвалидске заштите у општини износе 290.700,00 
КМ. 

Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, 
поред активности наведених програмом, планирана 
су и средства путем гранта  у области борачко- 
инвалидске заштите у износу од: 

 

Опис  Буџет 2022. година 

Борачка организација општине Прњавор  90.000,00 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор  20.000,00 

Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине 
Прњавор 

30.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“  5.000,00 

Удружење СУБНОР‐а Прњавор  5.000,00 

Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“  5.000,00 

Укупно грант  155.000,00 КМ 

И ове године планирају се стипендије за дје- 
цу погинулих и несталих бораца и ратних војних 
инвалида од 1. до 6. категорије инвалидности, и 
друге субвенције за борачке категорије. 

 На подручју општине до сада је изграђено 
38 споменика и спомен-обиљежја посљедњег рата. У 
одјељењу се води евиденција о 165 изграђених спо- 
меника погинулим у ослободилачким ратовима, 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 38 и 119 
споменика борцима НОР-а те је сачињена Листа 
споменика и спомен обиљежја од великог значаја за 
јединицу локалне самоуправе, коју је потребно 
допунити.  

Усвајање и реализација Програма за рјеша- 
вање питања из области борачко-инвалидске заштите 
за 2022. годину, и у условима епидемиолошке ситу- 
ације, стварају се предуслови за ублажавање тешког 
материјалног и социјалног стања борачке популације 
и унапређењу система борачко-инвалидске заштите 
на подручју општине у сарадњи са Владом РС, 
надлежним министарством и борачким организа- 
цијама и удружењима. 

Овај програм ступа на снагу осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-37/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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 На основу чл. 37. и 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и чл. 158. и 159. Пословника 

о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор, на 10. сједни- 
ци одржаној дана 2. марта 2022. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 
Скупштине општине Прњавор за 2022. годину 

 
I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Програм рада Скупштине општине Прњавор 
за 2022. годину је основа за благовремено плани- 
рање сједница Скупштине општине и њених радних 
тијела, за припрему и организовање активности у 
Скупштини општине и у радним тијелима – на 
остваривању њихових права, дужности и одгово- 
рности, утврђених Законом, Статутом општине 
Прњавор, Пословником о раду Скупштине општине 
Прњавор и другим прописима. 
 Организационе јединице Општинске упра- 
ве општине Прњавор, јавна предузећа и установе 
одређени овим програмом дужни су, у складу 
са Програмом, припремити и доставити Скупштини 
општине на разматрање одговарајуће материјале из 
своје надлежности и одговорни су за благовремену, 
квалитетну и стручну припрему материјала као и за 
законитост достављених приједлога аката. 
 Радна тијела Скупштине општине ће сва- 
ко у оквиру своје надлежности утврђене Посло- 
вником о раду Скупштине општине Прњавор, 
прије разматрања на сједници Скупштине општине, 
размотрити свако питање садржано у Програ- 
му рада и своје приједлоге и мишљења доставити 
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Скупштини општине у форми извјештаја и закљу- 
чака. 
 Поред питања садржаних у овом програму, 
Скупштина општине у складу са својим надле- 
жностима и према указаној потреби на приједлог 
овлаштених предлагача разматраће и друга питања 
која предложе. 
 

II 
НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

 
 Скупштина општине Прњавор ће на својим 
сједницама у 2022. години разматрати: 
 
I КВАРТАЛ (јануар-март) 
ОДЛУКЕ 
1. Одлука о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о проширеним правима социјалне 
заштите у општини Прњавор за 2022. годину 
Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 
Предлагач: Начелникопштине 

3. Одлука о додјели награда и признања, у 2022. 
години, поводом 24. марта – Дана општине 
Прњавор 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општи- 
не 
Предлагач: Комисија за награде и признања 

4. Одлука о давању сагласности на цијене кому- 
налних услуга трајног збрињавања неопа- 
сног отпада из стамбеног и пословног про- 
стора 
Обрађивач: КП „Парк“ а.д. Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о упра- 
вљању отпадом 
Обрађивач: КП „Парк“ а.д. Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о давању гаранције општине Прња- 
вор за кредитно задужење КП ''Парк'' а.д. 
Прњавор 
Обрађивач: КП „Парк“ а.д. Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

7. Одлука о субвенционисању трошкова комуна- 
лних услуга прикупљања неопасног отпада 
социјално угроженим корисницима на подру- 
чју општине Прњавор 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције и КП „Парк“ а.д. Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

8. Одлука о општинским административним та- 
ксама 
Обрађивач: Одјељење за општу управу 
Предлагач: Начелник општине 

9. Одлука о расписивању и одржавању избора 
за чланове Савјета мјесних заједница на по- 
дручју општине Прњавор 
Обрађивач: Одјељење за општу управу  
Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Пр- 
њавор за 2022. годину 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту  
Предлагач: Начелник општине 

2. Програм развоја спорта на подручју општи- 
не Прњавор за 2022. годину 
Обрађивач: Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности 
Предлагач: Начелник општине 

3. Програм рада ЈУ Центар за културу Прња- 
вор за 2022. годину 
Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

4. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор за 2022. годину 
Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 
ворредлагач: Начелник општине 

5. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 
вор за 2022. годину 
Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

6. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 
2022. годину  
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

7. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 
за 2022. годину 
Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Извјештај о коришћењу средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2021. го- 
дини 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо-      
привреду и шумарство 
Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средста- 
ва прикупљених на основу прихода од посе- 
бних водних накнада у 2021. години 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 
привреду и шумарство 
Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчаних средстава 
која потичу од прихода од посебних намје 
на за шуме за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 
привреду и шумарство 
Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера 
превентивне здравствене заштите становни- 
штва на подручју општине Прњавор за 2021. 
годину 
Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 
инспекција 
Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 
ра за период 01.01-31.12.2021. године 
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове- 
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начелник Одјељења 
Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о извршењу Програма развоја спо- 
рта на подручју општине Прњавор за 2021. 
годину 
Обрађивач: Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности 
Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана капита- 
лних улагања на подручју општине Пр- 
њавор за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

8 .  Извјештај о реализацији Програма одржава- 
ња локалне путне мреже на подручју општи- 
не Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

9 .  Извјештај о реализацији Програма одржа- 
вања објеката заједничке комуналне потро- 
шње за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

1 0 .  Извјештај Начелника општине о раду у 
органима предузећа која обављају комуна- 
лне дјелатности за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

1 1 .  Извјештај о реализацији Програма за рје- 
шавање питања из области борачко-инва- 
лидске заштите у општини Прњавор за 2021. 
годину 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту 
Предлагач: Начелник општине 

1 2 .  Информација о стању криминалитета, ја- 
вног реда и мира и безбједности саобраћаја 
на поручју општине Прњавор у 2020. години 
Обрађивач: Полицијска станица  
ПрњаворПредлагач: Начелник општине 

1 3 .  Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 
2021. годинуОбрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

1 4 .  Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 
„Иво Андрић“ Прњавор за 2021. годину  
Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 
Андрић“ Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

1 5 .  Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

1 6 .  Извјештај о раду ЈУ Центар за културу 
Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

1 7 .  Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад  
Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

18 .  Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 
Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

19 .  Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 
за 2021. годину 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор   
Предлагач: Начелник општине 

20 .  Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прња- 
вор за 2021. годину 
Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

21 .  Извјештај о раду ЈУ Музичка школа „Ко- 
нстантин Бабић“ Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: ЈУ Музичка школа „Константин 
Бабић“ Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 
 

II КВАРТАЛ (април-јуни)  
ОДЛУКЕ 
1. Одлука о начину и условима давања у закуп 

земљишта у својини општине Прњавор 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 
привреду и шумарство 
Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о поплочавању стаза у Градском 
гробљу-ново гробље Прњавор 
Обрађивач: К.П. „Парк“ а.д.  Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о условима и начину давања на 
коришћење, без накнаде, земљишта у сво- 
јини општине Прњавор КП „Парк“ а.д. 
Прњавор (за потребе изградње претоварне 
станице са сортираницом отпада) 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције и К.П. „Парк'' а.д. 
Прњавор 
Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о измјени и допуни дијела Ре- 
гулационог плана „У зони утицаја маги- 
стралног пута М- 16.1 дионица Клашнице – 
Дервента, територија општине Прњавор“ 
(измјена и допуна IV) 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
Предлагач: Начелник општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије  
Предлагач: Начелник општине 

2 .  Извјештај о раду Начелника општине и 
Општинске управе општине Прњаворза 
2021. годину 
Обрађивач: Општинска управа општине Пр- 
њавор 
Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 
Општинској упарви Прњавор за период од 
01.01.2021. године до 31.12.2021. године 
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Обрађивач: Одјељење за општу управу 
Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине 
Прњавор за период од 01.01.2021. године до 
31.12.2021. године 
Обрађивач: Одјељење за општу управу  
Предлагач: Начелник општине 

5. Извјештај о раду Скупштине општине, 
сталних радних тијела Скупштине и Стручне 
службе Скупштине општине, за 2021. годину 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине  
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

6 .  Информација о коришћењу јавних површи- 
на на подручју општине Прњавор у 2021. 
години 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

7 .  Информација о организовању и наплати ко- 
муналне накнаде у 2021. години 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

8 .  Информација о пословању ЈП „ДЕП-ОТ“ 
д.о.о. Бањалука у 2021. години 
Обрађивач: ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална 
депонија Бањалука 
Предлагач: Начелник општине 

9 .  Информације о раду Правобранилаштва Ре- 
публике Српске – Сједиште замјеника Бања- 
лука за период 01.01.2021. до 31.12.2021. го- 
дина 
Обрађивач: Правобранилаштво Републике Ср- 
пске – Сједиште замјеника Бањалука 
Предлагач: Начелник општине 

 
III КВАРТАЛ (јули-септембар)  
ОДЛУКЕ 

1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Одбора за жалбе 
општине Прњавор 
Обрађивач: Одсјек за јавне набавке, правна 
питања и прописе и Одјељење за општу управу 
Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о усвајању Стратегије развоја 
општине Прњавор за период 2022-2028 
година 
Обрађивач: Одјељење за локални и економски 
развој и друштвене дјелатности 
Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о усвајању измјене Урбанистичког 
пројекта ''Градско језгро'' (измјена VII) 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
Предлагач: Начелник општине 

 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2022/2023. 
годину 
Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Прњавор  
Предлагач: Начелник општине 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Извјештај о извршењу буџета општине Пр- 

њавор за период 01.01.-30.06.2022. године 
Обрађивач: Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског на- 
дзора за период од 01.01.-30.6.2022. године 
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 
– начелник Одјељења  
Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 
општине за регистрациони период 2021/2022. 
година 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије разво- 
ја општине Прњавор за период 2012-2020. 
година, у 2021. години 
Обрађивач: Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности 
Предлагач: Начелник општине 

 
IV КВАРТАЛ (октобар-децембар)  
ОДЛУКЕ 
1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије  
Предлагач: Начелник општине 

3 .  Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 
непокретности на подручју општине Прња- 
вор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општи- 
не Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије  
Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општи- 
не Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије  
Предлагач: Начелник општине 

6. Приједлог Одлуке о вриједности бода за пла- 
ћање комуналне накнаде за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције  
Предлагач: Начелник општине 

7. Одлука о усвајању Одлуке о измјенама и 
допунама Урбанистичког плана ''Прњавор'' 
(измјена II) 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
Предлагач: Начелник општине 

 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Програм мјера превентивне здравствене 

заштите становништва на подручју општине 
Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 
инспекција 
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Предлагач: Начелник општине 
2. План капиталних улагања општине Прња- 

вор за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

3. Програм одржавања локалне путне мреже 
на подручју општине Прњавор за 2023. го- 
дину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

4. Програм одржавања објеката заједничке 
комуналне потрошње за 2023. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 
послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

5. Нацрт Програма рада Скупштине општине 
Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине  
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 
не Прњавор за 2023. годину 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Информација о остваривању права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бо- 
раца и цивилних жртава рата у општини 
Прњавор  
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту 
Предлагач: Начелник општине 

2 .  Информација о стању цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања општине Пр- 
њавор 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту (Одсјек за цивилну заштиту) 
Предлагач: Начелник општине 

 
III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 
СКУПШТИНЕ У 2022. ГОДИНИ 

 
 Стручни обрађивачи и предлагачи материја- 
ла одређени овим програмом дужни су: 
 1. да материјале припремају у форми пре- 
двиђеној за доношење аката према утврђеној  мето- 
дологији, 
 2. да се материјал за сједнице Скупштине 
општине припрема у складу са Пословником о рaду 
Скупштине општине Прњавор, 
 3. да у материјалима износе објективно ста- 
ње и чињенице са јасним и конкретним приједло- 
зима мјера и закључака, 
 4. да утврђене приједлоге аката благовре- 
мено достављају Стручној служби Скупштине 
општине у једном ћириличном примјерку потписане 
од стране обрађивача и обавезно у електронским 
облику, 
 5. да уколико за поједине сједнице не до- 
ставе одговарајуће материјале Скупштини општи- 

не, предвиђене по Програму, дужни су доставити 
писмену информацију о разлозима због којих одре- 
ђени материјал за сједницу не може бити благо- 
времено достављен. 
 

IV 
 Секретар Скупштине општине непосредно 
је одговоран за координацију активности на изради 
приједлога докумената, одређених овим Програ- 
мом, са кабинетом Начелника општине у складу са 
прописима, те за благовремено достављање мате- 
ријала одборницима у Скупштини и организацију и 
припрему сједница радних тијела о предложеним 
матријалима. 
 

V 
 О извршењу овог Прогрма стараће се ску- 
пштинско руководство. 
 

VI 
 Програм рада Скупштине општине Прњавор 
за 2022. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-38/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

71 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 10. 
сједници одржаној 2.3.2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. број 5114/2 к.о. Доњи Вијачани) 
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. број 5114/2 „Ђајићи“, 
градилиште у површини од 778 м2 уписана у ПЛ број 
30, к.о. Доњи Вијачани, посјед општине Прњавор са 
1/1 дијела, која по старом премјеру одговара земљи- 
шту означеном као к.ч. 2310/71 „Ђајићи“ градили- 
ште у површини од 778 м2, уписана у „А“ листу зк. 
уложак 1357 к.о. Вијачани, власништво општине 
Прњавор са 1/1 дијела, у сљедећем саставу: 

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



03.03.2022.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 8                                19 
 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак 

лицитације у поступку продаје непокретности у 
својини општине Прњавор, у складу са Правилником 
о поступку јавног конкурса за располагање непо- 
кретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

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

 

Број: 01-111-10/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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 На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Посло- вника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Слу- жбени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 10. сједници одржаној 
2. марта 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања (к.ч. број 522/1 к.о. Поточани) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, 
означене као к.ч. 522/1 „Брдо“, њива  у површини од 
9826 м2 уписана у ПЛ број 57, к.о. Поточани, у 
посједу општине Прњавор са 1/1 дијела, која по ста- 
ром премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. 
125/2 „Брдо“ њива у површини од 9826 м2, уписана у 
„А“ листу зк. уложак 362, к.о. Поточани, у власни- 
штву општине Прњавор са 1/1 дијела, у сљедећем 
саставу: 

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

лицитације у поступку продаје непокретности у 
својини општине Прњавор, у складу са Правилником 
о поступку јавног конкурса за располагање непокре- 
тностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 

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

 
Број: 01-111-11/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 
сник Републике Српске“, бр. 97/16,  36/19 и 61/21) и 
члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17  и  12/18)  Скупштина општине Прњавор је, на 
10. сједници одржаној 2. марта 2022. године, 
донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о разрјешењу чланова Комисије за избор и 
именовање Скупштине општине Прњавор, 
скупштинског сазива 2020-2024. године 

 
 1. Члановима Комисије за избор и имено- 
вање Скупштине општине Прњавор: 
 1) Милану Петровићу, предсједнику, 
 2) Горану Шарчевићу, замјенику предсје- 
дника, 
 3) Вукашину Бацковићу, члану, 

4) Мили Шљивићу, члану и 
5) Милораду Кондићу, члану, 

престаје чланство у радном тијелу са даном 2.3.2022. 
године, због извршења судске пресуде. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-12/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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    На основу члана 9. Закона о министа- 
рским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), 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 члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 
општине Прњавор на 10. сједници одржаној 2. марта 
2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка 

по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор  
 

1. Именује се Комисија за спровођење посту- 
пка по Јавном конкурсу за избор и именовање чла- 
нова Управног одбора Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 
избор) у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујнић, службеник, предсједник, 
2) Амел Кебић, службеник, члан, 
3) Лидија Калењук Милијаш, службеник, 

члан, 
4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 
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5) Вујадин Малиновић, са листе стручњака, 
члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 
са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата. 

Комисија за избор ће извјештај о проведеном 
поступку са утврђеном ранг-листом кандидата за 
избор по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 
Дом здравља Прњавор доставити начелнику општи- 
не на даље поступање. 

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

 
Број: 01-111-14/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
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 
члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прња- 
вор на 10. сједници одржаној 2. марта 2022. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор 

 
1. Именује се Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор (у даљем тексту: Комисија за 
избор) у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујнић, службеник, предсједник, 
2) Амел Кебић, службеник, члан, 
3) Лидија Калењук Милијаш, службеник, 

члан, 
4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 
5) Вујадин Малиновић, са листе стручњака, 

члан. 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Прњавор, што 
укључује контролу испуњавања услова, обављање 
интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата.  

Комисија за избор ће извјештај о проведеном  

поступку са утврђеном ранг-листом кандидата за 
избор по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Прњавор доставити начелнику општи- 
не на даље поступање. 

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

 
Број: 01-111-13/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. 
Закона о основном васпитању и образовању („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 
84/19 и 63/20), члана 5. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/18), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) 
Скупштина општине Прњавор је на 10. сједници 
одржаној 2. марта 2022. године, донијела   

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору кандидата за члана Школског одбора 
Јавне установе Основна школа „Никола Тесла“ 

Прњавор 
 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 
Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, испред 
јединице локалне самоуправе, на мандат од четири 
године, бира се Владо Цвијановић из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на даљи 
поступак именовања чланова школског одбора Јавне 
установе Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-014-35/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, 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 134. став 2. тачка 4. 
Закона о основном васпитању и образовању („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 
84/19 и 63/20), члана 5. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/18), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,бр. 
15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Ску- 
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пштина општине Прњавор је, на 10. сједници одржа- 
ној 2. марта 2022. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана Школског одбора 

Јавне установе Основна школа „Милош 
Црњански“ Поточани 

 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 
Основна школа „Милош Црњански“ Поточани, 
испред јединице локалне самоуправе, на мандат од 
четири године, бира се Милош Лапић из Орашја, 
општина Прњавор. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на даљи 
поступак именовања чланова школског одбора Јавне 
установе Основна школа „Милош Црњански“ Пото- 
чани. 

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

 

Број: 01-014-50/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, 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 127. став 2. тачка 4. 
Закона о средњем образовању и васпитању („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 41/18), члана 
5. Правилника о раду и поступку избора и разрје- 
шења чланова школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“, број 37/19), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17) Скупштина општине Прњавор је, на 10. 
сједници одржаној 2. марта 2022. године, донијела   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана Школског одбора 

Јавне установе Гимназија Прњавор 
 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 
Гимназија Прњавор, испред јединице локалне само- 
управе, на мандат од четири године, бира се Љубиша 
Сибинчић из Прњавора. 

2. Ово рјешење доставити Министарству про- 
свјете и културе Републике Српске на даљи поступак 
именовања чланова школског одбора Јавне установе 
Гимназија Прњавор. 

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

 
Број: 01-014-29/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. 
Закона о основном васпитању и образовању („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 
84/19 и 63/20), члана 5. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/18), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Ску- 
пштина општине Прњавор је, на 10. сједници одржа- 
ној 2. марта 2022. године, донијела   

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору кандидата за члана Школског одбора 
Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани 
 

1. За члана Школског одбора Јавне установе 
Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, 
испред јединице локалне самоуправе, на мандат од 
четири године, бира се Данко Милошевић из Доњих 
Вијачана, општина Прњавор. 

2. Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на даљи 
поступак именовања чланова школског одбора Јавне 
установе Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вија- 
чани. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-170/21                            Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Дукић Слободанке, кћери Новака, из Пр- 
њавора, поднесеном Републичкој управи за геоде- 
тске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подру- 
чна јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 
земљишно-књижним подацима, а на основу члана 
204. Закона о општем управном поступку („Службе- 
ни гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) 
и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана 2. 
марта 2022. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива Рјеше- 
ња о додјели грађевинског земљишта Скупштине 
општине Прњавор број 36-475-52-1/2000 од 31.03. 
2000. године, измјењеног Рјешењем број 36-475-
82/01 од 20.06.2001. године, на начин да се иза 
ријечи „к.о. Прњавор“ брише тачка, додаје зарез и 
текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру 
односи на к.ч. бр. 280/20 „Кућиште“ њива у површи- 
ни од 24 m2 и к.ч. бр. 237/48 ,,Кућиште“ њива у повр- 



22                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 8                            03.03.2022. 
 
шини од 6 m2 обје уписане у зк. ул. број 752 к.о. 
Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право 
коришћења Скупштине општине Прњавор, са 1/1 
дијела и к.ч. бр. 237/75 ,,Кућиште“ двориште у 
површини од 71 m2 и к.ч. бр. 237/69 ,,Кућиште“ њива 
у површини од 437 m2, обје уписане у зк. ул. бр. 621 
к.о. Прњавор, власништво државна својина са 1/1 
дијела, право коришћења Скупштине општине, са 1/1 
дијела.  
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 
јењено. 
 

Образложење 
Дукић Слободанка, кћер Новака, из Прњаво- 

ра поднијела је захтјев Републичкој управи за ге- 
одетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор, којим тражи да се 
рјешење Скупштине општине Прњавор број 36-475-
52-1/2000 од 31.03.2000. године, измјењено Рјеше- 
њем број 36-475-82/01 од 20.06.2001. године, допуни 
земљишно-књижним подацима према приложеном 
списку земљишта, како би могло бити проведено у 
земљишним књигама.   

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 
провела поступак у току којег је утврђено да је 
рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-
52-1/2000 од 31.03.2000. године Дукић Слободанки, 
кћери Новака, из Прњавора, додијељено без накнаде 
неизграђено грађевинско земљиште у државној сво- 
јини означено као к.ч. бр. 1049/48 њива 5. класе у 
површини од 539 m2, уписана у ПЛ бр. 225 к.о. 
Прњавор а које је измјењено Рјешењем број 36-475-
82/01 од 20.06.2001. године којим се Дукић Слобо- 
данки, кћери Новака, из Прњавора додјељује без 
накнаде неизграђено градско грађевинско земљиште 
у државној својини означено као к.ч. бр. 1049/54 
,,Кућиште“ њива у површини од 30 m2 и к.ч. бр. 
1049/40 ,,Кућиште“ њива у површини од 508 m2, те 
да у рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ 
само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 
да парцелама новог премјера означеним као к.ч. бр. 
1049/40 „Кућиште“ њива у површини од 508 m2 и к.ч. 
бр. 1049/54 ,,Кућиште“ њива у површини од 30 m2, 
обје уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада упи- 
сане у ПЛ бр. 3521 к.о. Прњавор на име Дукић 
Новака Слободанка), одговарају парцеле грунтовног 
премјера означене као к.ч. бр. 237/75 ,,Кућиште“ 
двориште у површини од 71 m2 и к.ч. бр. 237/69 
,,Кућиште“ њива у површини од 437 m2, обје уписане 
у зк. ул. бр. 621 к.о. Прњавор, власништво државна 
својина са 1/1 дијела, право коришћења Скупштине 
општине, са 1/1 дијела и к.ч. бр. 280/20 „Кућиште“ 
њива у површини од 24 m2 и к.ч. бр. 237/48 ,,Кући- 
ште“ њива у површини од 6 m2 обје уписане у зк. ул. 
број 752 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 
дијела, право коришћења Скупштине општине Прња- 
вор, са 1/1 дијела.   

Чланом 193. Закона о општем управном 
поступку прописано је да у случају када службeнo 
лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 

пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 
Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 
општем управном поступку, Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт допу- 
нског рјешења који је доставила Скупштини општи- 
не Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 
стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 
општем управном поступку, којим је прописано да, у 
случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 
питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe 
пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти 
дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ 
дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo 
рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допу- 
нског рјешења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 

Број: 01-475-1/22                                Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Калајџић Младена, сина Марка, из 
Околице, општина Прњавор, поднесеном Републи- 
чкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор, у 
предмету допуне рјешења земљишно-књижним пода- 
цима, а на основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. и 167. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17),  
на сједници одржаној дана 2. марта 2022. године,  
доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива Рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор број 36-475-215/01 
од 29.04.2002. године, правоснажно 15.06.2002. годи- 
не, на начин да се иза ријечи „к.о. Околица“ брише 
тачка, додаје зарез и текст који гласи: „а што се по 
грунтовном премјеру односи на к.ч. бр. 1647/12 
„Радешлија“ њива у површини од 683 m2 уписана у 
зк. ул. бр. 756 к.о. Прњавор, власништво државна 
својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Прњавор, 
право коришћења Земљорадничке задруге ,,Околи- 
ца“ Прњавор. 
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непроми- 
јењено. 
 

Образложење 
Калајџић Младен, син Марка, из Околице, 

општина Прњавор, поднио је захтјев Републичкој  
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управи за геодетске и имовинско-правне послове 
Бања Лука, Подручна јединица Прњавор, којим 
тражи да се рјешење Скупштине општине Прњавор 
број 36-475-215/01 од 29.04.2002. године, правосна- 
жно 15.06.2002. године, допуни земљишно-књижним 
подацима према приложеном списку земљишта, како 
би могло бити проведено у земљишним књигама.   

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је 
провела поступак у току којег је утврђено да је 
рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-
215/01 од 29.04.2002. године Калајџић Младену из 
Прњавора непосредном погодбом додјељено неизгра- 
ђено градско грађевинско земљиште у државној 
својини означено као к.ч. бр. 345/21 ,,Радешлија“ 
њива у површини од 683 m2, уписано у ПЛ бр. 43 к.о. 
Околица, те да у рјешењу нису наведени земљишно-
књижни, већ само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је 
да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр. 
345/21 ,,Радешлија“ њива у површини од 683 m2, 
уписана у ПЛ бр. 43 к.о. Околица (сада уписана у ПЛ 
бр. 715 к.о. Околица на име Калајџић Младен), 
одговара парцела грунтовног премјера означена као 
к.ч. бр. 1647/12 „Радешлија“ њива у површини од 683 
m2 уписана у зк. ул. бр. 756 к.о. Прњавор, вла- 
сништво државна својина са 1/1 дијела, орган упра- 
вљања СО Прњавор, право коришћења Земљорадни- 
чке задруге ,,Околица“ Прњавор.   

Чланом 193. Закона о општем управном 
поступку прописано је да у случају када службeнo 
лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa 
пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe. 
Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о 
општем управном поступку, Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт допу- 
нског рјешења који је доставила Скупштини општи- 
не Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично 
стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 
општем управном поступку, којим је прописано да, у 
случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим 
питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo 
пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти дoни- 
јeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнe- 
сeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшe- 
њe), одлучено је као у диспозитиву овог допунског 
рјешења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана 
пријема овог допунског рјешења.  
 

Број: 01-475-2/22                                Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

82 
 

 На основу члана 87. Статута општине Пр-  

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о реализацији Програма 
мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине 
Прњавор за 2021. годину, Скупштина општине 

Прњавор је, на 10. сједници одржанoj дана 2. марта 
2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о реализацији Програма 
мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју 

општине Прњавор за 2021. годину 
 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији Програма мјера за спре- 
чавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију зара- 
зних болести на подручју општине Прњавор за 2021. 
годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-39/22                             Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

83 
 

 На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о коришћењу новчаних 
средстава за унапређење пољопривредне произво- 
дње у 2021. години, Скупштина општине Прњавор 
је, на 10. сједници одржанoj дана 2. марта 2022. 
године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о коришћењу новчаних 

средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2021. години 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о коришћењу новчаних средстава за уна- 
пређење пољопривредне производње у 2021. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-40/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

84 
 

 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
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Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о коришћењу новчаних сре- 
дстава прикупљених на основу прихода од посебних 
водних накнада у 2021. години, Скупштина општине 

Прњавор је, на 10. сједници одржанoj дана 2. марта 
2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о коришћењу новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2021. години 
 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о коришћењу новчаних средстава прикупљених 
на основу прихода од посебних водних накнада у 
2021. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-41/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

85 
 

 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о утрошку новчаних средста- 
ва која потичу од прихода од посебних намјена за 
шуме за 2021. годину, Скупштина општине Прњавор 
је, на 10. сједници одржанoj дана 2. марта 2022. го- 
дине, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о утрошку новчаних 
средстава која потичу од прихода од посебних 

намјена за шуме за 2021. годину 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја Извје- 
штај о утрошку новчаних средстава која потичу од 
прихода од посебних намјена за шуме за 2021. го- 
дину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-42/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

86 
 

 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о релизацији Програма одржа- 
вања локалне путне мреже за 2021. годину, Скупшти- 

на општине Прњавор је, на 10. сједници одржанoj 
дана 2. марта 2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о релизацији Програма 
одржавања локалне путне мреже за 2021. годину 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о релизацији Програма одржавања лока- 
лне путне мреже за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-43/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

87 
 

 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о релизацији Програма одр- 
жавања објеката заједничке комуналне потрошње за 
2021. годину, Скупштина општине Прњавор је, на 10. 
сједници одржанoj дана 2. марта 2022. године, дони- 
јела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о релизацији Програма 
одржавања објеката заједничке комуналне 

потрошње за 2021. годину 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о релизацији Програма одржавања обје- 
ката заједничке комуналне потрошње за 2021. го- 
дину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-44/22                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

88 
 

 На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештајa о релизацији Плана капита- 
лних улагања на подручју општине Прњавор за 2021. 
годину, Скупштина општине Прњавор је, на 10. 
сједници одржанoj дана 2. марта 2022. године, 
донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о релизацији Плана  
капиталних улагања на подручју општине  
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Прњавор за 2021. годину 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о релизацији Плана капиталних улагања 
на подручју општине Прњавор за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-45/22                               Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

89 
 

На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о раду Скупштине општине 
Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стру- 
чне службе Скупштине општине, за 2021. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 10. сједници 

одржанoj дана 2. марта 2022. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине 
општине Прњавор, сталних радних тијела 
Скупштине и Стручне службе Скупштине 

општине, за 2021. годину 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, ста- 
лних радних тијела Скупштине и Стручне службе 
Скупштине општине, за 2021. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-46/22                                Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

90 
 

На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Информације о вршењу инспекцијског 
надзора на подручју општине Прњавор за период 
01.01.2021.-31.12.2021. године, Скупштина општине 

Прњавор је, на 10. сједници одржанoj дана 2. марта 
2022. године, донијела 
  

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Информације о вршењу инспекцијског 
надзора на подручју општине Прњавор за период 

01.01.2021.-31.12.2021. године 
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Информацију о вршењу инспекцијског надзора на 

подручју општине Прњавор за период 01.01.2021.-
31.12.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-022-47/22                             Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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 На основу члана 87. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након разма- 
трања Информације о пресуди Окружног суда у 
Бањалуци број: 11 0 U 029521 21 U од 21.2.2022. 
године, Скупштина општине Прњавор, на 10. Редо- 
вној сједници одржаној 2. марта 2022. године, дони- 
јела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

о упознавању са Информацијом о пресуди 
Окружног суда у Бањалуци број: 11 0 U 029521 21 

U од 21.2.2022. године 
 

 1. Скупштина општине Прњавор je упозната 
са Информацијом о пресуди Окружног суда у Бања- 
луци број: 11 0 U 029521 21 U од 21.2.2022. године. 
 2. Извршава се пресуда Окружног суда у 
Бањалуци број 11 0 U 029521 21 U од 21.2.2022. 
године, којом се тужбе уважавају и оспорени акт 
поништава, на основу које се чланови Комисије за 
избор и именовање скупштинског сазива 2020-2024. 
година:  

1) Дражен Микић, предсједник,  
 2) Борис Жижак, члан, 
 3) Небојша Тодић, члан,  
 4) Милан Петровић, члан и 
 5) Горан Шарчевић, члан, 

враћају на мјесто чланова у Комисију за избор и 
именовање, скупштинског сазива 2020-2024. година, 
на које су именовани рјешењем Скупштине општине 
Прњавор, број: 01-111-27/20 од 30.12.2020. године, 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 57/20). 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-19/21                              Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   
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 На основу члана 87. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Закључка Скупштине општине Прња- 
вор, број: 01-022-51-1/20 од 21.2.2020. године, Ску- 
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пштина општине Прњавор је, на 10. сједници одр- 
жанoj дана 2. марта 2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о стављању ван снаге Закључка Скупштине 
општине Прњавор, број: 01-022-51-1/20 од 

21.2.2020. године  
 
 1. Скупштина општине Прњавор ставља ван 
снаге Закључак Скупштине општине Прњавор, број: 
01-022-51-1/20 од 21.2.2020. године, („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 7/20). 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-51-2/20                           Предсједник 
Датум: 2.3.2022. године              Скупштине општине    
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.   

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у изно- 
су од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 415200 – Помоћ удружењима из 
области културе и осталим удружењима у износу од 
500,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – 
Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 
културе и осталим удружењима, са које ће се одо- 
брити новчана средства Студентском савезу Правног 
Факултета Универзитета у Бањој Луци, за суфина- 
нсирање студентског часописа Иуститиа. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се  

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-16/22                            Начелник 
Датум: 7. фебруар 2022. године   Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. Одлу- 
ке о коришћењу средстава буџетске резерве („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/19), Наче- 
лник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 300,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Панчић (Стојан) Мирославу, из Кулаша, на 
име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-37/22                             Начелник 
Датум: 7. фебруар 2022. године   Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
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гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 КМ. 

  
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помо- 
ћи поједницима у износу од 1.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи по- 
једницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ђурић (Небојше) Лели, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-42/22                            Начелник 
Датум: 7. фебруар 2022. године   Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 

од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане помо- 
ћи поједницима у износу од 1.500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750120 – Кабинет начелни- 
ка). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Кондић (Милорад) Стефани, из Доњи Штрба- 
ца, на име трошкова школовања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-57/22                             Начелник 
Датум: 16. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 600,00 КМ.  

 
II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 600,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
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дства Врховац (Веселин) Божидару, из Прњавора, на 
име трошкова школовања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-58/22                              Начелник 
Датум: 18. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
    

98 
 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 1.000,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Халиловић (Мујо) Јасмини, из Долина, на име 
трошкова лијечења дјетета. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-177/21                             Начелник 
Датум: 18. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и чла- 
на 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резе- 
рве („Службени гласник општине Прњавор“, број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 600,00 КМ.  

 
II 

Износ од 600,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по-
моћи поједницима у износу од 600,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Блатешић (Љубиша) Жељку, из Кремне, на 
име трошкова школовања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-62/21                              Начелник 
Датум: 18. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске  
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резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 300,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750120 –Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ковачевић (Војко) Драгану, из Прњавора, на име те- 
шке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-53/22                               Начелник 
Датум: 18. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу ЈУ Гимназија Прњавор у износу од 1.500,00 
КМ.  

 
II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 412500 – Расходи за текуће одржа- 
вање у износу од 1.500,00 КМ (организациона једини- 
ца број 08150026  – ЈУ Гимназија Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 412500 – Расходи за текуће одржавање, са 
које ће се одобрити новчана средства ЈУ Гимназија 
Прњавор, за реализацију пројекта „Реконструкција 
школског тоалета“, који  су кандидовали ученици 
четвртог разреда у оквиру пројекта „Ја грађанин“. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-21/22                              Начелник 
Датум: 18. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Лукић (Рајко) Мирку, из Долина, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном дон- 

ошења и биће објављен у „Службеном гласнику  
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општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-66/22                               Начелник 
Датум: 21. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане 
помоћи поједницима у износу од 200,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи поје- 
дницима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ђајић (Симеун) Петру, из Доњи Вијачана, на име 
тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-233/21                            Начелник 
Датум: 21. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Кабинет начелника у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

- на конто 416100 Једнократне новчане по- 
моћи поједницима у износу од 500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750120 – Кабинет наче- 
лника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 - Једнократне новчане помоћи 
поједницима, са које ће се одобрити новчана сре- 
дства Ружичић (Борислав) Брану, из Горњих Пала- 
чковаца, на име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-292/21                           Начелник 
Датум: 23. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 2/22) и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Остала буџетска потрошња у износу од 
23.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 23.000,00 KM утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 Буџетска резерва у износу  
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од 23.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 
 

 - на конто 631300 – Издаци по основу аванса 
у износу од 23.000,00 КМ  (организациона јединица 
број 00750190  – Остала буџетска потрошња). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 631300 – Издаци по основу аванса. 

 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-401-38/22                              Начелник 
Датум: 23. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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