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На основу члана 15. ст. (1) и (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл.161. и 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 15. 
сједници одржаној дана 28. септембра 2022. године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка за додјелу статуса града 
Општини Прњавор  

 
Члан 1. 

Овом одлуком Скупштина општине Прња- 
вор покреће поступак да се Општини Прњавор доди- 
јели статус града. 
 

Члан 2. 
 Утврђује се да Општина Прњавор испуњава 
услове за додјелу статуса града прописане члана 10. 
став (1) тачка 2) и став (2) Закона о локалној само- 
управи. 
 

 Члан 3. 
 У поступку додјеле статуса града, Прњавор, 
као јединица локалне самоуправе ће бити третиран 
као град који у свом саставу нема општина. 
 

   Члан 4. 
 Задужује се Начелник општине Прњавор да 
Влади Републике Српске достави Одлуку о покре- 
тању поступка за додјелу статуса града Општини 
Прњавор и Елаборат којим се оправдава захтјев за 
додјелу статуса града Општини Прњавор. 
 

Члан 5. 
Прилог овој одлуци је Елаборат о оправда- 

ности захтјева за стицање статуса града Општини 
Прњавор. 
 

    Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-151/22                             Предсједник       
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 12. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републи- 
ке Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 
2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 
161. и 201. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор, на 15. сједници одржаној дана 28. септембра 
2022. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању Јавне установе 
Центар за културу  Прњавор 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о организовању Јавне установе Це- 
нтар за културу Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 12/16, 24/17 и 11/18) у чла- 
ну 3. став (1) мијења се и гласи: 

„(1) Дјелатност установе је: 
1) 47.11 Трговина на мало у специјализованим про- 

давницама претежно прехрамбеним производи- 
ма, пићима и дуванским производима, 

2)  47.19 Остала трговина на мало у неспецијали- 
зованим продавницама, 

3)  47.21 Тговина на мало воћем и поврћем у спе- 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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цијализованим продавницама, 
4) 47.22 Трговина на мало месом и производима од 

меса у специјализованим продавницама, 
5) 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и меку- 

шцима у специјализованим продавницама, 
6)  47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, про- 

изводима од брашна и производима од шећера у 
специјализованим продавницама, 

7) 47.25 Трговина на мало пићима у специјализо- 
ваним продавницама, 

8)  47.26 Tрговина на мало производима од дувана у 
специјализованим продавницама, 

9)  47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним 
производима у специјализованим продавницама, 

10)  47.51 Трговина на мало текстилом у специјализо- 
ваним продавницама, 

11)  47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама 
и стаклом у специјализованим продавницама, 

12)  47.53 Трговина на мало теписима и простира- 
чима за под зидним и подним облогама у специ- 
јализованим продавницама, 

13)  47.59 Трговина на мало намјештајем, опремом за 
расвјету и осталим производима за домаћинство 
у специјализованим продавницама, 

14) 47.61 Трговина на мало књигама у специјали- 
зованим продавницама, 

15)  47.62 Трговина на мало новинама, папиром и пи- 
саћим прибором у специјализованим продавни- 
цама, 

16)  47.71 Трговина на мало одјећом у специјализо- 
ваним продавницама, 

17)  47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже 
у специјализованим продавницама, 

18)  47.75 Трговина на мало козметичким и тоале- 
тним препаратима у специјализованим продавни- 
цама, 

19)  47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, 
сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и хра- 
ном за кућне љубимце у специјализованим прода- 
вницама, 

20)  47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у 
специјализованим продавницама, 

21)  47.78 Остала трговина на мало новом робом у 
специјализованим продавницама, осим трговине 
на мало оружјем и муницијом. 

22)  56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића, 
23)  58.11 Издавање књига, 
24)  58.19 Остала издавачка дјелатност, 
25)  59.14 Дјелатности приказивања филмова, 
26)  60.10 Емитовање радијског програма, 
27)  61.20 Дјелатности бежичне телекомуникације, 
28)  61.90 Остале телекомуникационе дјелатности, 
29)  63.99 Остале информационе услужне дјелатно- 

сти, д.н., 
30)  73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко 

медија, 
31)  73.20 Истраживање тржишта и испитивање ја- 

вног мњења, 
32)  79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће 

дјелатности, 
33)   85.5 Остало образовање, 
34)   85.52 Образовање у области културе, 
35)   85.59 Остало образовање, д.н., 
36)   90.01 Извођачка дјелатност, 

37)   90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој дјела- 
тности, 

38)   90.03 Умјетничко стваралаштво, 
39)   90.04 Рад умјетничких друштава, 
40)   91.02 Дјелатности музеја, 
41)   93.2 Забавне и рекреативне дјелатности.“. 

 
Члан 2. 

Јавна установа Центар за културу Прњавор 
дужна је да усклади Статут установе са одредбама 
ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

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

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-152/22                             Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 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 Пр- 
њавор на 15. сједници одржаној дана 28. септембра 
2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности правном лицу „ЦВИЈЕТА“ 
д.о.о. Прњавор за упис хипотеке на 

непокретностима к.ч. 639/12 и к.ч. 639/13 к.о. 
Горњи Штрпци 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност правном лицу „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор са 
сједиштем у улици Вука Караџића број 50А Прња- 
вор, за упис хипотеке на непокретностима означе- 
ним као к.ч. 639/12 „Пустара“ њива и к.ч. 639/13 
„Пустара“ њива, у укупној површини од 10789 м2 
обе уписане у ПЛ број 1582 к.о. Горњи Штрпци, (по 
старом премјеру земљиште означено као к.ч. 
1356/178 „Пустара“ њива и к.ч. 1356/179 „Пустара“ 
њива, у укупној површини од 10789 м2 обе уписане 
у „А“ листу зк.ул. број 2680 к.о. Штрпци), у посједу 
и власништву „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор са 1/1 
дијела некретнина, које су предмет уговора ОПУ 
30/22 од 26.04.2022. године. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-153/22                             Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 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 15. сједници одржаној дана 28. септембра 
2022. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању на поклон путничког аутомобила 
Општинској организацији Црвени крст Прњавор 
и давању сагласности начелнику општине за 

потписивање Уговора о поклону  
 

Члан 1. 
Скупштина општине Прњавор даје на по- 

клон путнички аутомобил марке Peugeot тип C, 208 
Active 1.2 Pure TECH 83 KS, регистарских ознака 
T67-K-497, број шасије VF3CCHMRPKT037467, број 
мотора 10XVA70289863, година производње 2019, 
Општинској организацији Црвени крст Прњавор. 

 
Члан 2. 

Скупштина општине даје сагласност наче- 
лнику општине да у име Општине Прњавор потпише 
Уговор о поклону путничког аутомобила из члана 1. 
одлуке. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове одлуке задужују се 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе и 
Одсјек за заједничке послове Општинске управе 
општине Прњавор. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-154/22                             Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 (9) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 
1/21), члана 37. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), члана 3. Правилника о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине Прња- 
вор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) и чл. 
161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 15. сједници одржаној дана 28. 
септембра 2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 

испод тржишне цијене (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 
и 598/19, к.о. Горњи Штрпци) 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор утврђује посе- 
бан интерес за продају непокретности у пословно – 
туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
то земљишта означеног као к.ч. 593/15 „Ораница“ 
њива у површини од 19452 м2, к.ч. 593/16 „Ораница“ 
њива у површини од 19455 м2 , к.ч. 593/17 „Ораница“ 
њива у површини од 18721 м2 и к.ч. 598/19 „Ора- 
ница“ шума у површини од 566 м2, све уписане у  
ПЛ број 83, к.о. Горњи Штрпци, у укупној површини 
од 58194 м2, у посједу општине Прњавор са 1/1 
дијела, а којим према стању земљишне књиге одго- 
варају парцеле старог премјера к.ч. 1366/8 у површи- 
ни од 19452 м2, к.ч. 1366/9 у површини од 19455 м2, 
к.ч. 1366/10 у површини од 18721 м2 и к.ч. 1350/5 у 
површини од 566 м2, све уписане у зк.ул. број 2624, 
к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела. 
 

Члан 2. 
(1) Општина Прњавор ће обезбједити при- 

ступни пут за земљиште које је предмет продаје, 
омогућити прикључак на нисконапонску мрежу, као 
и на водоводну и канализациону мрежу. 

(2) Трошкове прикључка на нисконапонску 
мрежу, водоводну и канализациону мрежу сноси 
инвеститор. 

(3) Претварање пољопривредног земљишта 
у грађевинско земљиште је обавеза инвеститора.  
 

Члан 3. 
(1) На земљишту које је предмет продаје 

могу се градити индустријски и производни објекти, 
укључујући као пратеће и пословне објекте, све у 
складу са Регулационим планом пословно – тури- 
стичке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 4/13 и 31/16). 

(2) Бруто развијена грађевинска површина 
објеката који се могу градити на земљишту ће бити 
утврђена урбанистичко – техничким условима. 

(3) Максимална спратност објеката из овог 
члана може бити П+2, с тим да је могућа изградња и 
виших конструкција или дијелова објеката, у зави- 
сности од технологије која се примјењује у поје- 
диним дјелатностима. 

  
Члан 4. 

Процијењена тржишна вриједност земљи- 
шта је утврђена од стране вјештака пољопривредне 
струке и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна ври- 
једност земљишта износи 698.328,00 КМ (словима: 
шестстотинадеведесетосамхиљадатристотинедвадесе
т осам конвертибилних  марака). 



4                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 27                             29.09.2022. 
 

Члан 5. 
(1) Право учешћа на лицитацији имају при- 

вредна друштва и самостални предузетници који мо- 
гу бити носиоци права својине на непокретностима у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини и који: 

1) прихвате обавезу да у периоду од три 
године од дана потписивања уговора о отуђењу 
земљишта задрже укупан број запослених радника; 

2) прихвате обавезу да на предметном зе- 
мљишту изграде и приведу намјени објекат из члана 
3. ове одлуке, према издатим локацијским условима, 
у року од двије године од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта; 

3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 

4) прихвате обавезу да послују на предме- 
тним локацијама у периоду од три године од дана 
стављања у употребу изграђеног објекта; 

5) испуне остале услове дефинисане огласом 
о продаји непокретности; 

(2) Остали услови за учешће на лицитацији 
дефинисаће се огласом о продаји непокретности. 
 

Члан 6. 
(1) Продаја земљишта врши се путем јавне 

лицитације, усменим јавним надметањем. 
(2) Почетна цијена у поступку лицитације је 

12,00 КМ/m2, односно утврђена тржишна вриједност 
од стране вјештака пољопривредне струке.  

(3) Најповољнија цијена земљишта (највиша 
цијена понуђена у поступку лицитације) ће бити ума- 
њена за износ од максимално 10,50 КМ на основу 
следећих критеријума: 

1) Ако инвеститор у моменту подношења 
пријаве запошљава најмање 100 радника. Цијена зе- 
мљишта ће се у овом случају умањити за износ од 
5,00 КМ; 

2) Вриједност инвестиције у објекат из чла- 
на 3. ове одлуке мора бити минимално 1.200.000,00 
КМ (словима: милиондвијестотинехиљада конверти- 
билних марака). 

Цијена земљишта ће се у овом случају ума- 
њити за износ од 5,50 КМ; 

(4) У случају да се на лицитацију пријави 
само један учесник или само један учесник стекне 
право за учешће на лицитацији, продаја земљишта се 
може извршити непосредном погодбом, с тим да 
цијена земљишта не може бити мања од утврђене 
тржишне вриједности, умањене за износ прописан 
ставом (3) овог члана. 

(5) Висина кауције, коју су подносиоци при- 
јава за учешће на лицитацији дужни уплатити, 
износи 10% од укупне процијењене вриједности 
земљишта из члана 4. ове одлуке, односно 50.000,00 
КМ у складу са чланом 7. став 1. тачка в) Пра- 
вилника 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). 

(6) Продаја земљишта које је предмет ове 
одлуке не може се извршити без накнаде. 

 
Члан 7. 

(1) Инвеститор је дужан обезбједити, у свр- 

ху уредног извршења уговора, следеће гаранције: 
1) безусловну банкарску гаранцију, напла- 

тиву на први позив, у складу са следећим условима: 
1. гаранција покрива период од двије годи- 

не, односно рок за завршетак инвестиције; 
2. износ гаранције је 10% од процијењене 

вриједности парцела из члана 4. ове одлуке, односно 
69.832,80 КМ; 

3. гаранција се може доставити за сваку го- 
дину посебно, с тим да се нова гаранција достави 10 
дана прије истека прве гаранције, под пријетњом 
активирања важеће гаранције; 

4. гаранција се мора продужити ако се због 
догађаја који представљају вишу силу продужи рок 
за завршетак инвестиције; 

2) мјенице и бјанко налоге за пренос са 
мјеничном изјавом, у складу са следећим условима: 

1. 5 (пет) бјанко мјеница са клаузулом „без 
протеста“; 

2. 5 (пет)  бјанко налога за пренос, овјерених 
од стране инвеститора; 

3. мјенице се достављају до времена закљу- 
чења уговора, као гаранција да ће инвеститор изгра- 
дити пословни објекат у уговореном року, пословати 
у уговореном периоду на предметној локацији и 
задржати постојећи број радника у року прописаним 
овом одлуком.  

(2) Гаранције из става (1) овог члана могу 
послужити за намирење сваке штете коју Општина 
Прњавор има због кршења уговорених одредби од 
стране инвеститора, као и за намирење разлике 
цијене у износу за који је умањена цијена земљишта 
по основу критеријума прописаних чланом 6. став 
(3) ове одлуке.   
 

Члан 8. 
(1) Плаћање купопродајне цијене инвести- 

тор је дужан извршити у року од 15 дана, рачунајући 
од дана прибављања позитивног мишљења Правобра- 
нилаштва РС на приједлог уговора, односно од дана 
када инвеститор буде обавијештен о прибављеном 
позитивном мишљењу. 

(2) Средства добијена продајом непокретно- 
сти биће уплаћена на рачун Општине Прњавор број 
555-007-01215707-45, отворен код Нове банке а.д. 
Бања Лука. 

 
Члан 9. 

(1) Скупштина општине овлашћује начелни- 
ка општине да припреми и објави јавни оглас којим 
ће се дефинисати услови и начин продаје непо- 
кретности и правила јавног надметања, све у складу 
са овом одлуком, Правилником о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине Прња- 
вор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или без накнаде („Службени гла- 
сник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18), Пра- 
вилником о поступку јавног конкурса за распола- 
гање непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и другим пра- 
вним актима који регулишу ову материју. 

(2) Након спроведеног поступка лицитације,  



29.09.2022.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 27                               5 
 
Скупштина општине Прњавор ће донијети Одлуку о 
продаји непокретности из члана 1. ове одлуке пону- 
ђачу који је дао најповољнију понуду. 

(3) Оглас о јавној лицитацији објавиће се у 
дневном листу „Eуроблиц“ и на интернет страници 
општине, а истовремено ће бити истакнут на огла- 
сним таблама општине. 

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-155/22                             Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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, 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“, број 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 15. сједници одржаној 
дана 28. септембра 2022. године, донијела је 
 

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

(к.ч.бр. 908/17 к.о. Прњавор)  у својини општине 
Прњавор 

  
Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор доноси 
Одлуку о начину и условима продаје непокретности 
у својини општине Прњавор, означене као к.ч.бр. 
908/17 „Пут“, њива, у укупној површини од 311 м2, 
уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, посјед општине 
Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по старом 
премјеру одговара к.ч. бр. 359/29 „Кућиште“, нека- 
тегорисани пут, у укупној површини од 311 м2, 
уписана у зк.ул. 4879 к.о. Прњавор, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази у 
трећој зони градског грађевинског земљишта, по 
почетној продајној цијени од 17.830,00 КМ, утвр- 
ђеној на основу налаза и мишљења судског вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Божуновић Мила- 
дина од 28.07.2022. 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-ли-  

цитацијом (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 табла- 
ма 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 одредба- 
ма 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 1.783,00 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 одговарајући уговор у писаној форми, након 
прибављеног позитивног мишљења Правобранила- 
штва 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 
цијене. 
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Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине  
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-156/22                             Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 9. Правилника о 
условима и начину отуђења непокретности у својини 
Општине Прњавор, у циљу реализације инвести- 
ционог пројекта од посебног значаја за локални 
економски развој, испод тржишне цијене или без 
накнаде („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
5/18 и 6/18) чланa 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18) и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 
општине Прњавор на 15. сједници одржаној 28. се- 
птембра 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, к.о. 
Горњи Штрпци) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног 

надметања (у даљем тексту: Комисија), у поступку 
продаје непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене, и то земљишта означеног као 
к.ч. 593/15 „Ораница“ њива у површини од 19452 м2, 
к.ч. 593/16 „Ораница“ њива у површини од 19455 м2 , 
к.ч. 593/17 „Ораница“ њива  у површини од 18721 м2 
и к.ч. 598/19 „Ораница“ шума у површини од 566 м2, 
све уписане у ПЛ број 83, к.о. Горњи Штрпци, у уку- 
пној површини од 58194 м2, у посједу општине 
Прњавор са 1/1 дијела, а којим према стању земљи- 
шне књиге одговарају парцеле старог премјера к.ч. 
1366/8 у површини од 19452 м2, к.ч. 1366/9 у 
површини од 19455 м2, к.ч. 1366/10 у површини од 
18721 м2 и к.ч. 1350/5 у површини од 566 м2, све 
уписане у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела, у сљедећем саставу: 

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

јавног надметања - лицитације у поступку продаје 
непокретности у својини општине Прњавор, испод 
тржишне цијене, из тачке 1. овог рјешења, у складу 
са Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и Пра- 
вилником о условима и начину отуђења непокре- 
тности у својини Општине Прњавор, у циљу реали- 

зације инвестиционог пројекта од посебног значаја 
за локални економски развој, испод тржишне цијене 
или без накнаде („Службени гласник општине Прња- 
вор“, бр. 5/18 и 6/18). 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног да- 
на од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-44/22                              Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 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 15. сједни- 
ци одржаној 28. септембра 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор) 

 
1. Именује се Комисија за спровођење ја- 

вног надметања (у даљем тексту: Комисија), у посту- 
пку продаје непокретности у својини општине 
Прњавор, означене као к.ч. 908/17 „Пут“, њива, у 
укупној површини од 311 м2, уписана у ПЛ број 225 
к.о. Прњавор, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела 
(нови премјер), што по старом премјеру одговара 
к.ч. 359/29 „Кућиште“, некатегорисани пут, у уку- 
пној површини од 311 м2, уписана у зк.ул. 4879 к.о. 
Прњавор, власништво општине Прњавор са 1/1 
дијела, у сљедећем саставу: 

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

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 општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-45/22                               Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. Скупштине општине 
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној само- 
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управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. Закона о службени- 
цима и намјештеницима у органима јединице лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), 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 15. сједници одржа- 
ној 28. септембра 2022. године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за 
жалбе општине Прњавор 

 
1. Разрјешавају се дужности предсједник и 

чланови Одбора за жалбе општине Прњавор, због 
истека мандата на који су именовани: 

1) Момир Малић, предсједник, 
2) Новка Бијелонић Петровић, члан, 
3) Јелена Шушак, члан, са даном 28.9.2022. 

године. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-46/22                               Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. 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 155. Закона о слу- 
жбеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), 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 15. сједници одржа- 
ној 28. септембра 2022. године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању чланова Одбора за жалбе општине 
Прњавор 

 
1. За предсједника и чланове Одбора за жа- 

лбе општине Прњавор именују се: 
1) Новка Бијелонић Петровић из Прњавора, 

предсједник, 
2) Јелена Шушак из Горње Мравице, члан, на 

период од четири године, са могућношћу поновног 
избора. 

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

 
Број: 01-111-47/22                                Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. Скупштине општине 
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу чл. 39. став 2. тачка 21. и 51. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), чл. 48. став 3, 77. и 167. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) и 
Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор 
спољних чланова сталних радних тијела Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 13/22), Скупштина општине Прњавор 
је на 15. сједници одржаној 28. септембра 2022. го- 
дине донијела 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Комисије за питања младих 
 

1. Дајана Башић, бира се за члана Комисије 
за питања младих, из реда омладинских организа- 
ција и студената.   

2. Мандат радног тијела траје колико и ма- 
ндат Скупштине.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-48/22                                Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. Скупштине општине 
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу чл. 39. став 2. тачка 21. и 51. За- 
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), чл. 48. став 3, 83. и 167. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) и 
Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор 
спољних чланова сталних радних тијела Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 13/22), Скупштина општине Прњавор 
је на 15. сједници одржаној 28. септембра 2022. го- 
дине донијела 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Одбора једнаких могућности 
 

1. Јована Његован, бира се за члана Одбора 
једнаких могућности из реда грађана и стручних 
радника. 

2. Мандат радног тијела траје колико и ма- 
ндат Скупштине.   

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

 
Број: 01-111-49/22                                Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. Скупштине општине 
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р. 
 



8                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 27                             29.09.2022. 
 
516 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Тривичевић Жељка сина Витомира 
заступаног по пуномоћнику Бабић Ћани, адвокату из 
Бањалуке, поднесеном Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор, у предмету оглашава- 
ња рјешења ништавим, а на основу члана 252. став 3. 
и 5. и члана 253. став 1. и 3. 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 15. сједници одржаној дана 28. 
септембра 2022. године,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

 Оглашава се ништавим рјешење Скупштине 
општине Прњавор број 02-475-60/89 од 30.06.1989. 
године. 
 

Образложење 
 Рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број 02-475-60/89 од 30.06.1989. године, преузето је 
неизграђено градско грађевинско земљиште друштве- 
не својине, ради привођења истог трајној намјени и 
то: к.ч. бр. 15/94 „Кућиште“, њива у површини од 
258 m2, к.ч. бр. 15/161 „Кућиште“, њива у површини 
од 2 m2, к.ч. бр. 15/162 „Кућиште“, њива у површини 
од 207 m2, к.ч. бр. 15/163 „Кућиште“, њива у повр- 
шини од 30 m2 и к.ч. бр. 15/164 „Кућиште“, њива у 
површини од 20 m2, све уписане у зк. ул. бр. 2640 
к.о. Прњавор (по новом, катастарском, премјеру к.ч. 
бр. 873/5, 873/15, 873/17, 873/18 и 873/26 све уписане 
у ПЛ бр. 1114 к.о. Прњавор) у власништву и посједу 
Тривичевић Витомира сина Радише из Штрбаца. У 
тачки 2. тог Рјешења утврђено је да ће се након 
правоснажности истог извршити укњижба права 
располагања на земљишту из тачке 1. диспозитива 
рјешења у корист органа управљања СО-е Прњавор, 
а тачком 3 истог рјешења утврђено је да ће се по- 
ступак споразумног одређивања накнаде за преузето 
земљиште спровести након правоснажности рјешења 
у складу са одредбама Закона о експропријацији и 
Одлуке СО Прњавор о висини накнаде за преузето 
земљиште у току 1989. године. 
 Наведено рјешење донесено је по захтјеву 
ГИРО „Градип“  Прњавор, којим је тражена додјела 
неизграђеног градског грађевинског земљишта ради 
уређења и изградње станова за тржиште. У вријеме 
преузимања предметно земљиште било је намије- 
њено за индивидуалну стамбену изградњу и изгра- 
дњу саобраћајнице. Током поступка власник земљи- 
шта Тривичевић Витомир је изјавио да је предметно 
земљиште купио од Новицки Јеле 1970. године и да 
се противи изузимању из разлога што се до тада 
обраћао са захтјевом да му се одобри изградња 
стамбено-породичне зграде, али је био одбијен. У 
току поступка поставио је захтјев да му се на том 
земљишту утврди првенствено право коришћења 
ради грађења.  

 Рјешење Скупштине општине Прњавор број 
02-475-60/89 од 30.06.1989. године, (предметно рје- 
шење) никада није проведено кроз земљишно-
књижну евиденцију, тако да је од уписа Тривичевић 
Витомира 1972. године до данас, у земљишној књи- 
зи, као власник уписано физичко лице, сада Триви- 
чевић Жељко, који је уговором о поклону од свог 
оца Тривичевић Витомира, стекао предметну некре- 
тнину. Након преузимања предметног земљишта 
није вођен никакав поступак утврђивања накнаде за 
изузето земљиште (у архиви не постоје докази о 
томе). 
 Предметно земљиште у вријеме изузимања 
није било у режиму друштвене својине, није пре- 
тходно било подруштвљено, цијело вријеме је било у 
својини Тривичевић Витомира, сада његовог сина 
Жељка. Наведено земљиште није постало друштве- 
но, односно државно на основу закона нити је икад 
није донесена одговарајућа скупштинска одлука о 
подруштвљавању парцела нити је вршена било каква 
промјена у земљишно-књижној евиденцији до данас. 
 Занемарујући те чињенице, Скупштина 
општине Прњавор, Рјешењем број 02-475-162/89 од 
25.09.1989. године, утврђује првенствено право кори- 
штења у корист Тривичевић Витомира, гдје, поред 
парцеле која је и даље (а и у вријеме доношења тог 
рјешења) у власништву Тривичевић Витомира (к.ч. 
бр. 15/94, нови број 873/5), улазе још само двије 
парцеле и то к.ч. бр. 15/95 и 15/153 (нови број 873/6 
и 873/20), све  у циљу комплетирања грађевинске па- 
рцеле (плац број 11), иако су према важећем регу- 
лационом плану из 1989. године у састав грађе- 
винске парцеле улазиле и парцеле к.ч. бр. 873/18 и 
873/19, 873/20 и 873/13 к.о. Прњавор. Те двије па- 
рцеле му рјешењем број 08-475-77/91 од 06.09.1991. 
поред наведене Скупштина општине Прњавор, на- 
кон доношења рјешења о преузимању 1991. (рјеше- 
њем број 08-475-91/91 од 27.12.1991) године, грађе- 
винску парцелу (плац бр. 10) додјељује Живковић 
Јелисији, на име накнаде за изузето земљиште, зе- 
мљиште државне својине, право кориштења поро- 
дице Живковић и то парцелу бр. 873/17 у површини 
од 207 m2, без знања и позивања власника парцеле 
Тривичевић Витомира, као и парцелу број 873/17 
(која је претходно изузета из њиховог посједа), као и 
парцелу 873/12 путем непосредне погодбе. Триви- 
чевић је тражио ППК и на овом плацу с обзиром да 
има двоје пунољетне дјеце и неријешено стамбено 
питање, а удио његовог земљишта на плацу број 10 
је такође био већи од 50% тј. 207 m2, а укупна 
површина плаца број 10 износи 321 m2.   
 Тривичевић Витомиру је 1990. године, изда- 
та урбанистичка сагласност за комплетирање плаца 
бр. 11 (комплетирање никада није било извршено), 
грађевинску парцелу чиниле су: к.ч. бр. 873/5, 873/6, 
873/20, 873/13, 873/18 и 873/19. У међувремену 
долази до разних прекомпоновања и додијељивања 
предметног земљишта у складу са измјенама регу- 
лационих планова или без регулационих планова, па 
је тако дио грађевинске парцеле која је била пре- 
двиђена за комплетирање плаца Тривичевић Вито- 
мира, отцијепљен и додијељен Хајек Јохану, без 
знања и позивања Тривичевић Витомира. Додјела 
Хајек Јохану није била у складу са тада важећим ре- 
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регулационим планом.  
 Године 2001. услиједила је измјена регула- 
ционог плана којом је предвиђено формирање 
грађевинске парцеле на преосталом дијелу плаца бр. 
10 који је био додијељен Живковић Јелисији. На 
основу тога је Тривичевићима издата урбанистичка 
салгасност за комплетирање наведених парцела, а у 
сврху изградње стамбено-пословног објекта. На тај 
начин је потпуно уништен плац додијељен Живко- 
вић Јелисији, а додјела Хајек Јохану на овај начин је 
озваничена.  Код таквог стања ствари и Тривичевићи 
и Живковићи остају без грађевинских парцела, без 
могућности уписа у јавне евиденције и привођења 
наведеног земљишта трајној намјени. Тривичевићи 
не могу комплетирати грађевинску парцелу на вла- 
ститом земљишту, јер су грешком и незаконитим 
одлукама као посједник на њиховој парцели 873/17 
уписани Живковићи, који на истој не могу остварити 
никаква права. 
 У управном поступку пред Републичком 
управом за геодетске и имовинско-правне послове 
Бања Лука, Подручна јединица Прњавор, неспорно 
је утврђено да предметно земљиште никада није 
постало друштвено, односно државно власништво, а 
доказ томе је упис права власништва у зк. улошку 
број 342 к.о. Прњавор, (11.05.1972. године, на осно- 
ву Уговора о купопродаји као власник је уписан 
Тривичевић Витомир), те да је једина промјена на 
тим некретнинама била 15.11.2019. године и то на 
основу Уговора о поклону ОПУ број 4093/19 од 
12.11.2019. године, сачињен код Бранка Ђурића, 
нотара из Дервенте, којим је Тривичевић Витомир 
своје некретнине поклонио своме сину Тривичевић 
Жељку. Из наведеног произилази да су Тривичевићи 
у континуитету били власници на предметном зе- 
мљишту. 
 Правни став по овом питању заузео је и 
Окружни суд у Бањалуци у пресуди бр. 11 О У 
026020 20 од 02.10.2020. године, из које произилази 
да предметно земљиште није могло никад бити 
предмет преузимања, што је Скупштина општине 
Прњавор, морала имати у виду приликом усвајања 
одлуке коју је обрадио орган надлежан за имовиско-
правне послове. Таква одлука није имала упориште у 
законским прописима из тог времена (Закон о 
одређивању грађевинског земљишта у одређеним 
насељима градског карактера СРБиХ, 24/86). У 
конкретном случају не ради се о земљишту које је 
укњижено као друштвена односно као државна сво- 
јина, те нема мјеста примјени ни бившег Закона о 
грађевинском земљишту у поступку извршеног преу- 
зимања предметног земљишта рјешењем Скупштине 
општине Прњавор бр. 08-475-60/89 од 30.06.1989. 
године. Исто тако суд недвосмислено утврђује на 
подлози чињеница утврђених у поступку успоставе 
ранијег власничко-правног односа да предметно зе- 
мљиште никад није било уписано као друштвена 
својина односно никад није било преведено у дру- 
штвену (сада државну) својину већ је његов власник 
био и остао Тривичевић Витомир са 1/1 дијела, а по 
основу купопродајног уговора од 11.05.1972. године. 
 Узимајући у обзир наведено, те чињеницу да 
се власником некретнине постаје тек уписом у јавне 
земљишне евиденције, да би неко престао бити 

власник непокретности како би иста постала дру- 
штвена, (државна) својина у смислу закона о грађе- 
винском земљишту, правно није довољна само одлу- 
ка надлежног органа, већ је неопходно да на основу 
те одлуке најприје тај претходни власник буде 
брисан из одговарајуће јавне евиденције о непокре- 
тностима и да се умјесто његове дотадашње својине 
укњижи друштвена (државна) својина са 1/1 дијела, 
што у вези предметних некретнина није био случај. 
 На основу свега наведеног утврђено је да су 
испуњени услови за примјену одредби Закона о 
општем управном поступку и то члана 252. став 3. 
којим је прописано да се ништавим оглашава рје- 
шење које није могуће извршити и став 5.  којим се 
ништавим оглашава рјешење које садржи неправи- 
лности која је по некој изричитој законској одредби 
предвиђена као разлог ништавости и члана 253. став 
1. којим је прописано да се рјешење може у свако 
доба огласити ништавим по службеној дужности, по 
приједлогу странке или јавног тужиоца, и став 3. 
којим је прописано да рјешење оглашава ништавим 
орган који га је  донио или другостепени орган, а ако 
другостепеног органа нема-орган који је законом 
овлашћен да врши надзор над радом органа који је 
донио рјешење. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рје- 
шења не може се изјавити жалба, али се може покре- 
нути управни спор пред надлежним судом у року од 
30 дана од дана пријема рјешења.  
 
Број: 01-475-60/89                               Предсједник      
Датум: 28. септембар 2022. год. Скупштине општине 
Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

517 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. 
и 88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 2/22 и 
20/22), члана 8. став 1. Правилника о условима, 
начину и поступку одобравања и исплате новчаних 
средстава на име помоћи Заједницама за управљање 
зградама на територији општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 30/17), и 
приједлога Комисије за одабир финансирања инве- 
стиционих улагања по Јавном позиву, број: 01/1-014-
335/22, Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину расподјеле средстава Заједницама 
етажних власника на територији општине 

Прњавор у 2022. години 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се расподјела новча- 

них средстава обезбијеђених у буџету општине Пр- 
њавор на буџетској позицији 415200 – Помоћ у реа- 
лизацији пројеката Заједница етажних власника, у 
оквиру организационе јединице 00750170 – Одјеље- 
ње за стамбено-комуналне послове и инвестиције. 
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Члан 2. 
На основу приједлога Комисије за одабир фи-  
 

нансирања инвестиционих улагања, средства у износу 
од 25.000,00 КМ расподјељују се на начин како слиједи: 
 

Ред. 
бр. 

Подносилац пријаве 
 (Заједница етажних власника) 

Опис инвестиције 
Износ средстава  

(КМ) 

1. 
Заједница етажних власника стамбено-пословне зграде 
у Шибовској 

Реконструкција крова               10,000.00   

2. 
Заједница за управљање зградом - Прњавор улица 
Светог Саве, број  4 

Реконструкција крова               10,000.00   

3. 
Заједница за управљање зградом - Прњавор улица 
Светог Саве, број 22 

Санација темеља и 
степеништа 

                5,000.00   

УКУПНО .................................................................................................................................             25,000.000   

Члан 3. 
Приликом одлучивања о висини средстава 

посебно ће се водити рачуна о тренутној расположи- 
вости средстава у буџету општине. 

Одлуку о исплати новчаних средстава до- 
носи Начелник општине у форми закључка, а на при- 
једлог Комисије за одабир финансирања инвестици- 
оних улагања. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 

љење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  
и Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
Субјекти којима се дозначе средства дужни 

су иста оправдати рачунима, те разлику неутро- 
шених средстава вратити на рачун општине, што ће 
се узети у обзир приликом наредне расподјеле сре- 
дстава. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 

 
Број: 01/1-014-335/22             Начелник 
Датум: 21. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

518 
 

 

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. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 5. 
Одлуке о додјели средстава постдипломцима и до- 
кторантима, („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 25/22), Начелник општине Прњавор до- 
носи 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за обраду захтјева  
за додјелу средстава постдипломцима и 

докторантима 
 

1. Именује се Комисија за обраду захтјева за 
додјелу средстава постдипломцима и докторантима 
(у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
            1) Мирела Милијаш, предсједник Комисије, 
            2) Милоранка Лазаревић, члан и 

            3) Дијана Милијаш-Трипуновић, члан. 
2. Задатак Комисије утврђен је чланом 5. Одлуке 

о додјели средстава постдипломцима и докторанти- 
ма,  („Службени гласник општине Прњавор“, број 
25/22). 

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

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-362/22             Начелник 
Датум: 20. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

519 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18) и Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 20/22), Пра- 
вилника о условима, начину и поступку одобравања 
и исплате новчаних средстава на име помоћи 
Заједницама за управљање зградама на територији 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 30/17) и приједлога Комисије за 
одабир финансирања инвестиционих улагања по 
Јавном позиву, број: 01/1-014-335/22, Начелник 
општине доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Заједници етажних власника стамебно-
пословне зграде у Шибовској, Шибовска бб, општи- 
на Прњавор, одобрава се исплата средстава плани- 
раних буџетом општине Прњавор за 2022. годину, у 
оквиру организационе јединице 00750170 – Одјеље- 
ње за стамбено-комуналне послове и инвестиције, са 
буџетске позиције 412500 - Помоћ у реализацији 
пројеката Заједница етажних власника, у износу од 
10.000,00 КМ.  

 
II 

Новчана средства из тачке I овог закључка 
исплатити на жиро рачун Заједници етажних власни- 
ка стамено-пословне зграде у Шибовској, Шибовска 
бб, општина Прњавор, број: 5620998175944739, отво- 
рен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, филијала Прња- 
вор, ЈИБ: 4960082010007. 

 
III 

Средства из тачке I дозначују се на име тро-  
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шкова реконструкције крова на стамбено-пословној 
згради заједнице. 

 
IV 

Обавезује се Заједница етажних власника 
стамено-пословне зграде у Шибовској, Шибовска бб, 
општина Прњавор, да по утрошку дозначених сре- 
дстава иста оправда рачунима, те да разлику сре- 
дстава врати на рачун општине. 
 

V 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције и Одјељење за финансије. 
 

VI 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-014-335-1/22                      Начелник 
Датум: 22. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

520 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18) и Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 20/22), 
Правилника о условима, начину и поступку одобра- 
вања и исплате новчаних средстава на име помоћи 
Заједницама за управљање зградама на територији 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 30/17) и приједлога Комисије за 
одабир финансирања инвестиционих улагања по 
Јавном позиву, број: 01/1-014-335/22, Начелник 
општине доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Заједници за управљање зградом – Прњавор 
улица Светог Саве, број 4, општина Прњавор, 
одобрава се исплата средстава планираних буџетом 
општине Прњавор за 2022. годину, у оквиру 
организационе јединице 00750170 - Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције, са буџе- 
тске позиције 412500 - Помоћ у реализацији проје- 
ката Заједница етажних власника, у износу од 
10.000,00 КМ.  

 
II 

Новчана средства из тачке I овог закључка 
исплатити на жиро рачун Заједници за управљање 
зградом – Прњавор, улица Светог Саве, број 4, 
Прњавор, број: 5620028085511639, отворен код НЛБ 
Банке а.д. Бања Лука, филијала Прњавор, ЈИБ: 
4960053390003. 

 
III 

Средства из тачке I дозначују се на име 
трошкова реконструкције крова на стамбеној згради 
заједнице. 

 

IV 
Обавезује се Заједница за управљање згра- 

дом – Прњавор улица Светог Саве, број 4, Прњавор, 
да по утрошку дозначених средстава иста оправда 
рачунима, те да разлику средстава врати на рачун 
општине. 

 
V 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције и Одјељење за финансије.                                                         

 
VI 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше-  
ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 
не Прњавор». 
 
Број: 01/1-014-335-2/22                      Начелник 
Датум: 22. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

521 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број: 15/17 и 12/18) и Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/22 и 20/22), 
Правилника о условима, начину и поступку одо- 
бравања и исплате новчаних средстава на име 
помоћи Заједницама за управљање зградама на 
територији општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 30/17) и приједлога Коми- 
сије за одабир финансирања инвестиционих улагања 
по Јавном позиву, број: 01/1-014-335/22, Начелник 
општине доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Заједници за управљање зградом – Прњавор 
улица Светог Саве, број 22, општина Прњавор, одо- 
брава се исплата средстава планираних буџетом 
општине Прњавор за 2022. годину, у оквиру орга- 
низационе јединице 00750170 - Одјељење за стамбено- 
комуналне послове и инвестиције, са буџетске пози- 
ције 412500 - Помоћ у реализацији пројеката Заје- 
дница етажних власника, у износу од 5.000,00 КМ.  
 

II 
Новчана средства из тачке I овог закључка 

исплатити на жиро рачун Заједници за управљање 
зградом – Прњавор, улица Светог Саве, број 22, 
Прњавор, број: 5510160001786907, отворен код Uni 
Credit Bank Banja Luka, филијала Прњавор, ЈИБ: 
4960002470002. 

 

III 
Средства из тачке I дозначују се на име тро- 

шкова санације темеља и степеништа на стамбеној 
згради заједнице. 

 
IV 

Обавезује се Заједница за управљање згра-  
дом – Прњавор улица Светог Саве, број 22, Прња- 
вор, да по утрошку дозначених средстава иста 
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оправда рачунима, те да разлику средстава врати на 
рачун општине. 

 
V 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвести- 
ције и Одјељење за финансије.                                                         

 
VI 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-014-335-3/22                      Начелник 
Датум: 22. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
 

522 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 19. 
став 3. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16), а разматрајући захтјев Јавне здравствене уста- 
нове Дом здравља Прњавор, за давање сагласности 
на Правилник о унутрашњој организацији и система- 
тизацији радних мјеста у Јавној здравственој устано- 
ви Дом здравља Прњавор, начелник општине доноси 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Даје се сагласност на Правилник о унутра- 
шњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у Јавној здравственој установи Дом здравља Прња- 
вор, број 701/22 од 26.09.2022. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-381/22                      Начелник 
Датум: 29. септембар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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