
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

23. март 2022. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 11            Година 58. 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

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

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                            
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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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 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 175. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) и члана 
5. став 1. Одлуке о одређивању и обиљежавању име- 
на насеља, улица, тргова и паркова и означавању 
зграда бројевима („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 28/14), Скупштина општине Прњавор је на 
11. сједници одржаној дана 22. марта 2022. године 
донијела 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању назива парка – „Парк Љубав, вјера 

и нада“ 
 

Члан 1. 
Парку у насељеном мјесту Прњавор, 

изграђеном на парцели к.ч. број 646/1 к.о. Прњавор, 
између улица Првомајска, др Славка Шушка, Вида 
Њежића и Трга Српских бораца, утврђује се назив 
„Парк - Љубав, вјера и нада“. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-59/22                                Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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), чл. 112. и 114. Закона о здра- 
вственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 4. Правилника о 
поступку утврђивања смрти лица („Службени гла- 
сник Реублике Српске“, број 65/10), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чланa 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 11. сједници одржаној дана 22. марта 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
о измјени Одлуке о именовању доктора медицине 

за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) 

и висини накнаде за обављање прегледа  
умрлог лица 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о именовању доктора медицине за 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе (мртвозорника) и висини 
накнаде за обављање прегледа умрлог лица („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 22/18), у 
члану 2. у ставу 2. тачка 3. мијења се и гласи: 
„ 3) Попадић др Милица,“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 

Број: 01-022-60/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 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 („Службе- 
ни 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 гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 11. сједници 
одржаној дана 22. марта 2022. године, донијела је 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 11                           23.03.2022. 
 

О Д Л У К А 
о давању сагласности начелнику општине за 
закључeње уговора о замјени некретнина са 
Драгомировић Славком сином Милутина из 

Доњих Гаљиповаца 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност о замјени:  
1) земљишта означеног као к.ч. бр. 803/3 „Бу- 

овци“ њива у површини од 260 м2  уписано у ПЛ број 
22, к.о. Доњи Гаљиповци (по старом премјеру к.ч. 
66/5 „Буовци“ њива у површини од 260 м2 уписано у 
зк. ул. бр. 554 к.о. Гаљиповци Српски) у посједу и 
власништву општине Прњавор са 1/1 дијела, за 

2) земљиште означено као к.ч. бр. 803/4 „Бу- 
овци“ њива у површини од 267 м2 уписано у ПЛ број 
481, к.о. Доњи Гаљиповци (по старом премјеру к.ч. 
66/4 „Буовци“ њива у површини од 267 м2  уписано у 
зк. ул. бр. 461 к.о. Гаљиповци Српски, у посједу и 
власништву Драгомировић Славка сина Милутина са 
1/1 дијела. 

 
Члан 2. 

 Замјена некретнина из члана 1. одлуке 
извршиће се без накнаде, по споразуму са власником 
земљишне парцеле, Драгомировић Славком, с обзи- 
ром да су предметне парцеле приближно исте по- 
вршине, исте су катастарске општине и налазе се у 
непосредној близини. 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 
да у име Општине Прњавор закључи уговор из члана 
1. ове одлуке са Драгомировић Славком сином Ми- 
лутина из Доњих Гаљиповаца, након прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске.       
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-61/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 
201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Пр- 
њавор на 11. сједници одржаној дана 22. марта 2022. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности (к.ч. бр. 402/10, к.о. 

Прњавор) у својини општине Прњавор 
 

Члан 1. 
(1) Продаје се земљиште означено као к.ч. 

бр. 402/10 „Хисе“, њива у површини од 57 м2, упи- 
сана у ПЛ број 225, к.о. Прњавор, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела, а која по старом премјеру 
одговара земљишту означеном као к.ч. бр. 681/17 
„Хисе“, њива у површини од 57 м2, уписана у „А“ 
листу зк.ул. број 5070, к.о. Прњавор, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у 
границама градског грађевинског земљишта, друга 
зона, купцу Палић Мурису сину Сафета из Прња- 
вора, по цијени од 1.832,00 КМ. 

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

 
Члан 2. 

  Са купцем Палић Мурисом закључиће се 
одговарајући уговор у писаној форми, након приба- 
вљеног позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске, а све у складу са овом одлуком, 
Одлуком о начину и условима продаје непокре- 
тности (к.ч.бр. 402/10, к.о. Прњавор) у својини 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 32/21) и Огласом о продаји непо- 
кретности у својини општине Прњавор путем усме- 
ног јавног надметања – лицитације, број 01/1-014-
430/21 од 25.01.2022. године. 
 

Члан 3. 
Скупштина општине овлашћује начелника 

општине да у име Општине Прњавор закључи и 
потпише уговор. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-62/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 
и 1/21), 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. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
и чл. 161. и 201. став 1. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 
пштина општине Прњавор на 11. сједници одржаној  
дана 22. марта 2022. године, донијела је 



23.03.2022.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 11                               3 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр. 5114/3 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. бр. 
5114/3 „Ђајићи“, градилиште, у укупној површини 
од 173 м2, уписана у ПЛ број 30 к.о. Доњи Вијачани, 
посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови пре- 
мјер), што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 
2310/72 „Ђајићи“, градилиште, у укупној површини 
од 173 м2, уписана у зк. ул. 1357 к.о. Вијачани, 
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се 
налази ван граница градског грађевинског земљишта, 
по почетној продајној цијени од 182,00 КМ, утврђе- 
ној на основу налаза и мишљења судског вјештака 
пољопривредне струке др Мандић Драгана од 24.02. 
2022. године. 
 (2) Средства добијена продајом предметне 
непокретности биће уплаћена на рачун општине Пр- 
њавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

 (1) Продаја непокретности из члана 1. ове 
одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 
 (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 
непокретности, с тим што тај износ не може бити 
нижи од 1.000,00 КМ, нити виши од 50.000,00 КМ, 
тако да је у конкретном случају учесник лицитације 
дужан положити износ од 1.000,00 КМ. 

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

(4) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се 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 ро- 
ку од 7 дана од дана пријема позива Општине Прња- 
вор да уплати купопродајну цијену, а који ће бити 
достављен купцу након прибављеног пози- тивног 
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 ко- 
рист купца, након потписивања и овјере уговора код 
надлежног нотара и исплате купопродајне цијене. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину и условима продаје непокре- 
тности (к.ч. бр. 5114/3, к.о. Доњи Вијачани) у своји- 
ни општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 2/22). 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-63/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. 
став 2. тачка 22. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), чл. 161. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), члана 
4. став 1. и члана 20. став 1. Одлуке о установља- 
вању и додјели општинских признања и награда 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 40/13 и 
17/14), Скупштина општине Прњавор, на 11. сје- 
дници одржаној дана 22.3.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о додјели општинских признања и награда у 2022. 

годиниповодом 24. марта - Дана општине 
Прњавор 

 
Члан 1. 

(1) Поводом 24. марта - Дана општине Прња-  
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вор, Скупштина општине Прњавор додјељује постху- 
мно Врховац Срђану из Прњавора ПОВЕЉУ заслу- 
жног грађанина општине Прњавор са златним грбом 
општине Прњавор, за значајне резултате и залагања 
од интереса за општину и ширу заједницу. 

(2) Поводом 24. марта - Дана општине 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор додјељује 
постхумно Шушак Урошу из Прњавора ПОВЕЉУ 
општине Прњавор са златним грбом општине Прња- 
вор, за значајне резултате и залагања од интереса за 
општину и ширу заједницу. 

(3) Поводом 24. марта - Дана општине 
Прњавор, Скупштина општине Прњавор додјељује 
Протојереју Савичић Ради из Прњавора ПОВЕЉУ 
општине Прњавор са сребрним грбом општине Прња- 
вор, за значајне резултате и залагања од интереса за 
општину и ширу заједницу. 

 
Члан 2. 

 Поводом 24. марта - Дана општине Прњавор, 
Скупштина општине Прњавор додјељује ПОХВАЛЕ 
општине Прњавор: 
 1) Гатарић Петру из Чикага, за посебне за- 
слуге у развоју Мјесне заједнице Штрпци,  
 2) Селимовић Аднану из Прњавора, за резу- 
лтате у раду културно-умјетничких друштава, знача- 
јна остварења у литерарном и драмском раду и воло- 
нтерским активностима, 
 3) Вебер Дубравки из Прњавора, за постигну- 
те значајне резултате и залагања од интереса за 
општину и ширу заједницу, 
 4) Веселиновић Бојану из Вршана, за посе- 
бан допринос у очувању природне околине, 
 5) Шућур Сретену из Кулаша, за храброст и 
одважност у спасавању људи и имовине, 
 6) Душанић др Марини из Прњавора, за не- 
себичан, хуман и примјерен рад у здравству, 
 7) Калаба Радованки из Велике Илове, за не- 
себичан, хуман и примјерен рад у здравству, 
 8) Гајић Миладину из Прњавора, за значајне 
резултате и залагања од интереса за општину и ширу 
друштвену заједницу, 
 9) Топић Дарију из Прњавора, за значајне 

резултате и залагања од интереса за општину и ширу 
заједницу. 

 
Члан 3. 

(1) Уз похвале општине Прњавор додјељују 
се и новчане награде у износу од по 300,00 КМ 
(тристотине конвертибилних марака). 
 (2) Признања и награде додијелиће се на 
свечаној сједници Скупштине општине, поводом 24. 
марта - Дана општине Прњавор. 

(3) За реализацију ове одлуке задужује се 
Стручна служба Скупштине општине и Одјељење за 
финансије Општинске управе општине Прњавор. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-20/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 61/20), чл. 108. и 127. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Српске“, број 
79/20), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), 
Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. 
годину, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 2/22) и чл. 161. и 201. Пословника о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 11. сједници одржа- 
ној дана 22. марта 2022. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ     
развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2022. годину 
 

Члан 1. 
 Програмом развоја спорта на подручју 
општине Прњавор за 2022. годину (у даљем тексту: 
Програм) утврђују се манифестације које се фина- 
нсирају и суфинансирају из средстава предвиђених 
буџетом општине, те расподјела, корисници и начин 
додјеле средстава за подстицај и развој спорта за 
2022. годину.  
 

Члан 2. 
Буџетом општине Прњавор за 2022. годину 

за подстицај и развој спорта планирано је 360.000,00 
КМ. 

 
Члан 3. 

Одобравање средстава из члана 2. овог  Про- 
грама врши се на основу поднесених захтјева, а до- 
дјела у складу са кварталним нивоом извршења 
буџета. 

 
Члан 4. 

Право на додјелу средстава имају спортски 
клубови и организације који испуњавају сљедеће 
услове: 

1) да су регистровани код надлежног органа 
у складу са законом, 

2) да имају сједиште и да дјелују на по- 
дручју општине Прњавор, односно да  проводе акти- 
вности од интереса за општину, 

3) да имају отворен жиро-рачун. 
 

Члан 5. 
Расподјела средстава из члана 2. овог Про- 

грама вршиће се за: 
1) финансирање редовних активности спо- 

ртских клубова 326.000,00 КМ, 
2) финансирање спортских манифестација 

34.000,00 КМ. 
 

Члан 6. 
 (1) Расподјела средстава за финансирање 
редовних активности спортских клубова вршиће се 
како слиједи:  
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Р. БР. КОРИСНИК - НАЗИВ КЛУБА 
Одобрени износ средстава 

за 2022. годину (у %) 

1. ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 49,10 

2. ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА“ 1,99 
3. ФК „БУДУЋНОСТ“ ГАЉИПОВЦИ 1,22 
4. KK “МЛАДОСТ - БУЛЛДОГС“ ПРЊАВОР 8,90 
5. КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР 1,38 

6. КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 1,38 
7. РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР 9,20 
8. АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 2,76 
9. АК „САН“ ПРЊАВОР 1,22 
10. ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР 4,60 
11. КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ПРЊАВОР 2,30 
12. ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР 3,37 
13. ТЕКВОН ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР 3,37 
14. ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ 1,10 
15. КИК-БОКС КЛУБ "ПРЊАВОР" ПРЊАВОР 1,15 
16. БОКС КЛУБ "РИНГ" ПРЊАВОР 0,76 
17. ЖФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР 3,07 
18. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „СПИН“ ПРЊАВОР 0,53 
19. СПОРТСКИ КЛУБ „ПРВИ КОРАК“ ПРЊАВОР 0,61 
20. КАРАТЕ КЛУБ „ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР 1,13 
21. ТК„ОЛИМП 2000“ ПРЊАВОР 0,55 
22. ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ  0,31 

УКУПНО 100,00 
 
 (2) Средства за финансирање спортских мани- 
фестација намијењена су за сљедеће манифестације: 

  
 1) Клубови – организатори спортске мани- 
фестације: 

 2) Средства и узносу од 6.000,00 КМ биће 
утрошена за манифестацију Избор спортисте општи- 
не Прњавор за 2021. годину у организацији Одјеље- 
ња за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности. 
 

Члан 7. 
У случају да се обезбиједе додатна средства  

на ставци 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, иста ће се распоредити према процентима 
наведеним у табели из члана 6. став 1.  

 
Члан 8. 

Финансирање школског спорта врши се у 
оквиру Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900 

Р.БР. НАЗИВ КЛУБА МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗНОС У KM 

1. ШК „Пошк“ Поточани Светосавски шаховски турнир 1.500,00 

2. 
КК „Младост - Буллдогс“ 
Прњавор 

Међународни турнир у уличној кошарци - Фиба 3x3  5.000,00 

3. КК „Ипон“ Прњавор Васкршњи карате куп и куп нација „Прњавор“ 2.000,00 

4. АК „Прњавор“ Прњавор Међународна атлетска улична трка 4.000,00 

5. Џудо клуб „Соко-М“ Прњавор Џудо куп и љетна школа џудоа 3.000,00 

6. ШК „Пошк“ Поточани Осмомартовски шаховски турнир 500,00 

7. ТДК „Прњавор“ Прњавор Отворено првенство Прњавора у теквондоу 3.000,00 

8. РК „Слога“ Прњавор 7. Међународни рукометни турнир МИКА 2022. 3.000,00 

9. ФК „Љубић“ Прњавор Међународни омладински турнир „Синиша Пеулић“ 2.500,00 

10. КМФ „Обилић“ Прњавор „Светосавски футсал турнир Прњавор 2022.“ 3.000,00 

11. AK „Сан“ Прњавор Јесењи хуманитарни крос „Прњавор 2022.“ 500,00 
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– Средства  за такмичење ученика у износу од 
10.000,00 KM.  
 

Члан 9. 
 Финансирање развоја спорта у руралним 
мјесним заједницама врши се преко Одјељења за 
локални економски развој и друштвене дјелатности 
са буџетске позиције 415200 – Средства за суфина- 
нсирање и имплементацију пројеката предвиђених 
Стратегијом развоја општине Прњавор 2022-2028. 
година, у износу од 20.000,00 КМ. 
 

Члан 10. 
(1)  Корисници средстава обавезни су да 

Одјељењу за локални економски развој и друштвене 
дјелатности доставе годишњи програм рада и 
финансијски план за текућу годину, као и извјештај о 
раду и финансијски извјештај за претходну годину. 

(2)  Корисницима средстава из става (1) овог 
члана који до 20. марта текуће године не доставе 
финансијски извјештај за претходну годину биће 
обустављена исплата средстава по свим основама из 
буџета Општине за текућу годину. 

 
Члан 11. 

(1)  Корисници су дужни средства утрошити 
намјенски у складу са усвојеним програмима рада.  

(2)  Надзор над намјенским трошењем сре- 
дстава врше надлежни органи и  одговорна лица у 
спортским клубовима и организацијама, а контролу 
надлежна одјељења Општинске управе општине Пр- 
њавор. 

(3)  Клубовима који се не буду такмичили на 
званичним првенствима Републике Српске и Босне и 
Херцеговине и клубовима који не доставе извјештај 
о укупном утрошку средстава за 2021. годину неће 
бити дозначена средства предвиђена овим Програ- 
мом  
 

Члан 12. 
За реализацију овог Програма задужују се 

Одјељење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 13.  
           Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-64/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 20/12 и 63/19), 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 на 11. сједници одржаној 
дана 22. марта 2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања (к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење ја- 

вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. бр. 5114/3 „Ђајићи“, 
градилиште, у укупној површини од 173 м2, уписана 
у ПЛ број 30 к.о. Доњи Вијачани, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по старом 
премјеру одговара к.ч.бр.2310/72 „Ђајићи“, градили- 
ште, у укупној површини од 173 м2, уписана у зк. ул. 
1357 к.о. Вијачани, власништво општине Прњавор са 
1/1 дијела, која се налази ван урбаног подручја, 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 непо- 
кретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 
 3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје 
да важи Рјешење о именовању Комисије за спрово-
ђење јавног надметања („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број 2/22). 
 4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-15/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 („Слу- 
жбени 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 11. сједници одржаној 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Члан Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Упра- 
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вног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор Дарио Влајић разрјешава се дужности 
члана Kомисије, због подношења оставке. 

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

 

Број: 01-111-14-1/22                           Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 11. сједници одржаној 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

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

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор  
 

 1. У Рјешењу о именовању Комисије за спро- 
вођење поступка по Јавном конкурсу за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне здравстве- 
не установе Дом здравља Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 8/22) у тачки 1. подта- 
чки 4) ријечи: „Дарио Влајић“ замјењују се ријечима: 
„Радојица Ђукић“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 
јењено. 

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

 
Број: 01-111-14-2/22                           Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 11. сједници одржаној 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Прњавор 

 
1. Члан Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за соција- 
лни рад Прњавор Дарио Влајић разрјешава се дужно- 
сти члана Kомисије, због подношења оставке. 

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

 
Број: 01-111-13-1/22                           Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 („Слу- 
жбени 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 11. сједници одржаној 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

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

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор  
 

 1. У Рјешењу о именовању Комисије за 
спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, број 8/22) у тачки 1. подта- 
чки 4) ријечи: „Дарио Влајић“ замјењују се рије- 
чима: „Радојица Ђукић“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 
јењено. 

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

 
Број: 01-111-13-2/22                          Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
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На основу члана 4. тачка 2. Закона о мини- 
старским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике Српске („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 2. 
и члана 83. став 1. Закона о предшколском васпи- 
тању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 79/15 и 63/20), члана 11. став 2. Одлуке 
о оснивању Јавне установе Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор („Службени гласник општине 
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Прњавор“, број 17/16) и члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) Скупштина општине Прњавор, на 
11. сједници одржаној 22. марта 2022. године, дони- 
јела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 
1. Ђорђе Ковачевић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор, због истека периода 
на који је именована, са даном 22.3.2022.  године. 

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

Број: 01-111-17/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. и 3а. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 83. Закона 
о предшколском васпитању и образовању („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20) 
и члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) 
Скупштина општине Прњавор, на 11. сједници 
одржаној 22. марта 2022. године донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 
1. Ђорђе Ковачевић из Прњавора, именује се 

за вршиоца дужности директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, до окончања 
поступка јавне конкуренције, а најдуже на период до 
60 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-18/22                              Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Санчанин Зорана сина Момчила из 
Кремне, поднесеном Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 
рјешења земљишно-књижним подацима, а на основу 
члана 204. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и члана 161.  Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), на сје- 
дници одржаној дана 22. марта 2022. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 
 1. Допуњава се тачка 1 диспозитива Рјешења 
Скупштине општине Прњавор број 36-475-46/2000 
од 31.03.2000. године на начин да се иза ријечи „к.о. 
Вучијак“ брише тачка, додаје зарез и текст који 
гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на 
к.ч. бр. 460/1 „Вучијак“ њива у површини од 1302 m2 
уписана у зк. ул. број 313 к.о. Вучијак, као државна 
својина са 1/1 дијела, право располагања Скупштина 
општине Прњавор“.  
 2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 
 

Образложење 
Санчанин Зоран син Момчила из Кремне је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 
јединица Прњавор којим тражи да се рјешење Ску- 
пштине општине Прњавор бр. 36-475-46/2000 од 
31.03.2000. 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-
475-46/2000 од 31.03.2000. године Санчанин Зорану 
сину Момчила из Грабик Илове додијељено без 
накнаде неизграђено грађевинско земљиште у држа- 
вној својини означено као к.ч. бр. 848/61 „Вучијак“ 
њива у површини од 1302 m2, уписано у ПЛ бр. 36 
к.о. Вучијак плац бр. 61 (сада уписано у ПЛ бр. 368 
к.о. Вучијак на име Санчанин Момчила Зоран из 
Грабик Илове), 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. 
848/61 „Код црног блата“ њива у површини од 1302 
m2, уписана у ПЛ бр. 36 к.о. Вучијак (сада уписано у 
ПЛ бр. 368 к.о. Вучијак на име Санчанин Момчила 
Зоран из Грабик Илове), одговара парцела грунто- 
вног премјера означена као к.ч. бр. 460/1 „Вучијак“ 
њива у површини од 1302 m2 уписана у зк. ул. број 
313 к.о. Вучијак, као државна својина са 1/1 дијела, 
право располагања Скупштина општине 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 утврдила нацрт 
допунског рјешења који је доставила Скупштини 
општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично  
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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 дoнeсe- 
ним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшeњe), 
одлучено је као у диспозитиву овог допунског рје- 
шења. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
допунског рјешења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом код Окру- 
жног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана при- 
јема овог допунског рјешења.  
 
Број: 01-475-46/00                                Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 Извјештајa о извршењу Програма развоја 
спорта на подручју општине Прњавор за 2021. годи- 
ну, Скупштина општине Прњавор је, на 11. сједници 
одржанoj дана 22. марта 2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о извршењу Програма 

развоја спорта на подручју општине Прњавор за 
2021. годину 

 
 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о извршењу Програма развоја спорта 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:01-022-65/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 о раду Ску- 
пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Јавне установе Центар средњих школа 
„Иво Андрић“ Прњавор за 2021. годину, на 11. сје- 
дници одржанoj дана 22. марта 2022. године, дони- 
јела је 
  

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Јавне установе Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2021. годину  
 

1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне 
установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прња-  

вор за 2021. годину. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 

Број:01-022-66/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
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 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 реализацији Програма за 
рјешавање питања из области борачко-инвалидске 
заштите у општини Прњавор за 2021. годину, Ску- 
пштина општине Прњавор је, на 11. сједници одржа- 
нoj дана 22. марта 2022. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК   
о усвајању Извјештајa о реализацији Програма за 

рјешавање питања из области борачко 
инвалидске заштите у општини Прњавор  

за 2021. годину 
 

 1. Скупштина општине Прњавор усваја 
Извјештај о реализацији Програма за рјешавање пи- 
тања из области борачко-инвалидске заштите у 
општини Прњавор за 2021. годину. 

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

 
Број:01-022-67/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
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 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 Консолидованог извјештајa о извршењу 
буџета Општине Прњавор за период 01.01-30.06. 
2021. године, Скупштина општине Прњавор, на 11. 
сједници одржанoj дана 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Консолидованог извјештаја о 
извршењу буџета Општине Прњавор  
за период 01.01-30.06.2021. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја Ко- 

нсолидовани извјештај о извршењу буџета Општине 
Прњавор за период 01.01-30.06.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број:01-022-68/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. 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 о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), након 
разматрања Консолидованог извјештајa о извршењу 
буџета Општине Прњавор за период 01.01-31.12. 
2021. године, Скупштина општине Прњавор, на 11. 
сједници одржанoj дана 22. марта 2022. године, 
донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Консолидованог извјештаја о 
извршењу буџета Општине Прњавор 
за период 01.01-31.12.2021. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја Ко- 

нсолидовани извјештај о извршењу буџета Општине 
Прњавор за период 01.01-31.12.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број:01-022-69/22                               Предсједник 
Датум: 22.3.2022. године            Скупштине општине 
Прњавор,                                       Жељко Симић, с.р.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу чл. 59. и  82. став 3. Закона о ло- 
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. Именује се Комисија за примопредају имо- 
вине (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1) Далибор Прерадовић- предсједник; 
2) Милан Петровић, члан; 
3) Сандра Томинчић,  члан; 
4) Војиславка Гатарић, члан; 
5) Синиша Моравски, члан. 
2. Задатак Комисије је да изврши службену 

примопредају имовине између Општинског одбора 
Српске демократске странке Прњавор и Општине 
Прњавор, а која је у складу са Рјешењем Скупштине 
општине Прњавор, број: 01-479-18/20 од 29.10.2020. 
године и  Пресудом Окружног суда у Бањалуци број: 
11 0 У 027928 20 У од 16.09.2021. године, прешла у 
власништво Општине Прњавор.  

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-94-1/22                          Начелник 
Датум: 17. март 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 59. и  82. став 3. Закона о ло-  
 

калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. Именује се Комисија за израду приједлога 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуна- 
лном реду и приједлога Одлуке о рекламирању и 
оглашавању на подручју општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија), у саставу: 

1) Амел Кебић- предсједник; 
2) Горан Декет, члан; 
3) Далибор Прерадовић,  члан; 
4) Бранка Јовић Атић, члан; 
5) Зорица Сувајац, члан. 
2. Задатак Комисије је да изради приједлог 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуна- 
лном реду и приједлог Одлуке о рекламирању и 
оглашавању на подручју општине Прњавор, у року 
од 30 дана од дана пријема овог рјешења, ради 
упућивања у скупштинску процедуру. 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-97/22                             Начелник 
Датум: 17. март 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 59. и  82. став 3. Закона о ло- 
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси 
 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. Именује се Комисија за израду нацрта 

нове Одлуке о општинским административним та- 
ксама (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1) Драгана Марковић- предсједник; 
2) Јасна Лазић, члан; 
3) Наташа Остојић,  члан; 
4) Петар Игњатић, члан; 
5) Синиша Моравски, члан. 
2. Задатак Комисије је да изради нацрт нове 

Одлуке о општинским административним таксама у 
складу са Законом о административним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 
103/11, 67/13 и 123/20), у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења, ради упућивања у скупшти- 
нску процедуру. 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-98/22                              Начелник 
Датум: 17. март 2022. године       Дарко Томаш, с.р. 
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