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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

555 
 

На основу члана 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 30. став 1. и члана 32. 
став 1. Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22), 
члана 37. 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 16. сједници одржаној дана 1. новембра 2022. 
године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У  
о утврђивању приједлога броја и просторног  
распореда основних школа (мрежа школа), са 
школским уписним подручјима на подручју 

општине Прњавор  
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се приједлог броја и 

просторног распореда основних школа (мрежа шко- 
ла), са школским уписним подручјима на подручју 
општине Прњавор за период од четири године. 
 

Члан 2. 
(1) Мрежа основних школа на територији 

општине Прњавор приказана је у табели како 
слиједи: 

 

Р. 
број 

Школа Подручно 
одјељење 

Број 
разреда 

Статус Адреса 

1. ОШ „Бранко Ћопић“ 
Прњавор  

Штрпци 9 Јавна 
установа 

Ул. Раде Врањешевић 
1, 78 430 Прњавор Доњи Штрпци 5 

2. ОШ „Никола Тесла“ 
Прњавор 

Мравица 5 Јавна 
установа 

Ул. Цара  Лазара 26, 
78 430 Прњавор Доњи Гаљиповци 5 

Грабик Илова 5 

3. ОШ „Вук Караџић“ 
Доњи Вијачани 

Дренова 5 Јавна 
установа 

Доњи Вијачани бб, 
78432 Доњи Вијачани Горња Мравица 5 

Вршани 5 

4. ОШ „Иво Андрић“ 
Кулаши 

Кремна 5 Јавна 
установа 

Кулаши бб,  
78 430 Прњавор Присоје 5 

5. ОШ „Свети Сава“ Горњи 
Смртићи 

Доњи Смртићи 5 
Јавна 
установа 

Горњи Смртићи бб, 
78 430 Прњавор Печенег Илова 5 

Палачковци 5 

6. ОШ „Меша Селимовић“ 
Насеобина Лишња 

Лишња 5 Јавна 
установа 

Насеобина Лишња бб,  
78 434 Насеобина 
Лишња 

Мујинци 5 
Отпочиваљка 5 

7. ОШ „Милош Црњански“ 
Поточани 

Хрваћани 9 

Јавна 
установа 

Поточани бб,  
78 435 Поточани 

Кокори 9 
Црквена 5 
Орашје 5 
Просјек 5 
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8. ОШ „Петар Кочић“ 
Шибовска Велика Илова 9 Јавна 

установа 
Шибовска бб,  
78 433 Шибовска 

9. 
Музичка школа 
„Константин Бабић“ 
Прњавор 

- - Јавна 
установа 

Владике Платона 27, 
78 430 Прњавор 

 (2) Утврђује се приједлог уписног подручја 
по школама на подручју општине Прњавор како сли- 
једи:  

1) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 
школе „Бранко Ћопић“ Прњавор, 

1. Уписно подручје Централне школе „Бра- 
нко Ћопић“ Прњавор, од првог до деветог разреда 
чини/обухвата: насеље источно од улица Живојина 
Прерадовића и Светог Саве, источно од улице Јована 
Стерије Поповића, Бабановци источни дио, источни 
дио Насеобине Бабановци, Доња Мравица и Околица 
источно од пута Цер – Дебељаково брдо, Јасик и 
Лужани, 

2. Уписно подручје Подручног деветоразре- 
дног одјељења Штрпци обухвата школско уписно 
подручје Горњи Штрпци као цијело насеље, 

3. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Доњи Штрпци обухвата школско упи- 
сно подручје Доњи Штрпци, 

4. Ученици Подручног петоразредног одјеље- 
ња Доњи Штрпци школовање од шестог разреда на- 
стављају у Подручном деветоразредном одјељењу 
Штрпци, 
 

2) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 
школе „Никола Тесла“ Прњавор, 

1. Уписно подручје Централне школе „Нико- 
ла Тесла“ Прњавор, од првог до деветог разреда чи- 
ни/обухвата: насеље западно од улице Живојина 
Прерадовића и ул. Светог Саве, западно од улице 
Јована Стерије Поповића, Бабановци западни дио, 
западни дио Насеобине Бабановци, Грабик Илова – 
Горњи Грабик, Околица западно од пута Цер – Дебе- 
љаково брдо, Коњуховци, Маћино Брдо, Долине, Ка- 
раћ и Ратковац, 

2. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Мравица обухвата школско уписно по- 
дручје: Мравица, дио Околице и дио Горње Мравице, 

3. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Доњи Гаљиповци обухвата школско 
уписно подручје: Доњи Гаљиповци, Горњи Гаљи- 
повци и дио Чорли (засеоци: Јевтићи, Тешићи, Подго- 
рци и Васићи), 

4. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Грабик Илова обухвата школско 
уписно подручје Грабик Илова – Горњи Грабик, 

5. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Мравица, Доњи Гаљиповци и Грабик Илова, 
школовање од шестог разреда настављају у Центра- 
лној школи „Никола Тесла“ у Прњавору, 

3) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне  

школе „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, 
1. Уписно подручје Централне школе „Вук 

Караџић“ Доњи Вијачани, од првог до деветог разре- 
да чини/обухвата Доње Вијачане, дио  Шаринаца, 
јужно од центра и дио Горње Мравице (засеок  
Бабаја-Ђекићи), 

2. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Дренова обухвата школско уписно 
подручје Дренова, 

3. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Горња Мравица обухвата школско 
уписно подручје: Горња Мравица, Ралутинац, дио 
Доње Мравице (засеоци: Малешевићи и Живковићи) 
и Брезик, 

4. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Вршани обухвата школско уписно 
подручје: Вршани (осим засеока: Јотановићи и 
Веселиновићи) и дио Шаринаца сјеверно од центра, 

5. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Дренова, Горња Мравица и Вршани, школова 
ње од шестог разреда настављају у Централној школи 
„Вук Караџић“ у Доњим Вијачанима, 

 
4) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 

школе „Иво Андрић“ Кулаши, 
1. Уписно подручје Централне школе „Иво 

Андрић“ Кулаши, од првог до деветог разреда чини/ 
обухвата: школско уписно подручје: Кулаши, Попо- 
вићи доњи и дио Кремне (засеок Грмчара), 

2. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Кремна обухвата школско уписно 
подручје Кремна (осим засеока Грмчара), 

3. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Присоје обухвата школско уписно 
подручје: Присоје и дио Горњих Вијачана (до ријеке 
Укрине), 

4. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Кремна и Присоје, школовање од шестог 
разреда настављају у Централној школи „Иво 
Андрић“ у Кулашима, 

 
5) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 

школе „Свети Сава“ Горњи Смртићи, 
1. Уписно подручје Централне школе „Свети 

Сава“ Горњи Смртићи,  од првог до деветог разреда 
чини/обухвата: школско уписно подручје: Горњи 
Смртићи, дио Печенег Илове (засеоци: Кнежевићи, 
Ивановићи и Јелићи), дио Горњих Палачковаца (за- 
сеоци: Тошићи, Благојевићи, Милијаши и Ђурићи), 

2. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Доњи Смртићи обухвата школско упи-  
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сно подручје: Доњи Смртићи и Јадовица, 
3. Уписно подручје Подручног петоразре- 

дног одјељења Печенег Илова обухвата школско 
уписно подручје Печенег Илова (засеоци: Јованићи, 
Ђурђевићи, Ђукићи и Малешевићи), 

4. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Палачковци обухвата школско уписно 
подручје: дио Горњих Палачковаца (засеоци: Видићи, 
Дуроњићи, Адамовићи, Ружичићи, Бојановићи и 
Настићи) и Доњи Палачковци (засеоци: Самарџићи, 
Поповићи и Миланковићи), 

5. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Доњи Смртићи, Печенег Илова и Палачковци 
школовање од шестог разреда настављају у Центра- 
лној школи „Свети Сава“ у Горњим Смртићима, 

 
6) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 

школе„Меша Селимовић“ Насеобина Лишња, 
1. Уписно подручје Централне школе „Меша 

Селимовић“ Насеобина Лишња, од првог до деветог 
разреда чини/обухвата: школско уписно подручје: 
Насеобина Лишња, Мрачај и Чорле (oсим засеока: 
Јањићи, Јевтићи, Подгорци, Тешићи и Васићи), 

2. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Лишња обухвата школско уписно 
подручје: Лишња, Пураћи, Павлово брдо и дио Мра- 
вице (засеоци: Маринковићи, Чолићи и Милосавци), 

3. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Мујинци обухвата школско уписно 
подручје: Срповци, Парамије, Мујинци и дио Чорли 
(засеок Јањићи), 

4. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Отпочиваљка обухвата школско упи- 
сно подручје Отпочиваљка, 

5. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Лишња, Мујинци и Отпочиваљка школовање 
од шестог разреда настављају у Централној школи 
„Меша Селимовић“ у Насеобини Лишња, 

 
7) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 

школе „Милош Црњански“ Поточани, 
1. Уписно подручје Централне школе „Ми- 

лош Црњански“ Поточани,  од првог до деветог 
разреда чини/обухвата: школско уписно подручје 
Поточани, 

2. Уписно подручје Подручног деветоразре- 
дног одјељења Хрваћани обухвата школско уписно 
подручје: Хрваћани, Насеобина Хрваћани и Дрењик, 

3. Уписно подручје Подручног деветоразре- 
дног одјељења Кокори обухвата школско уписно по- 
дручје: Кокори, Скакавци и Чивчије, 

4. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Црквена обухвата школско уписно 
подручје: Црквена, Гусак, Гајеви и дио Вршана (засе- 
оци: Јотановићи и Веселиновићи), 

5. Уписно подручје Подручног петоразре- 

дног одјељења Орашје обухвата школско уписно по- 
дручје Орашје, 

6. Уписно подручје Подручног петоразре- 
дног одјељења Просјек обухвата школско уписно по- 
дручје: Просјек и Ново Село, 

7. Ученици Подручних петоразредних одје- 
љења Црквена, Орашје и Просјек школовање од 
шестог разреда настављају у Централној школи 
„Милош Црњански“ у Поточанима, 

 
8) Приједлог уписног подручја ЈУ Основне 

школе „Петар Кочић“ Шибовска, 
1. Уписно подручје Централне школе „Петар 

Кочић“ Шибовска, од првог до деветог разреда 
чини/обухвата: школско уписно подручје Шибовска, 
Шерег Илова, Калабе, Доњи Грабик, Доња Илова, 
Штивор, дио Горњих Палачковаца (засеоци: Дри- 
нићи, Милићи, Змијанци, Земун, Милинчићи, Сарићи 
и Тошићи уз пут Шерег Илова-Шибовска) и дио 
Доњих Палачковаца (засеоци: Ђураши, Зобићи, 
Аксентићи, Стевановићи, Јовићи и Лишчићи), 

2. Уписно подручје Подручног деветоразре- 
дног одјељења Велика Илова обухвата школско 
уписно подручје: Велика Илова, Горња Илова и дио 
Печенег Илове (засеоци: Сарићи, Гостимировићи и 
Малешевићи, уз пут према Великој Илови). 

 
Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању приједлога броја и про- 
сторног распореда основних школа са школским 
уписним подручјима на подручју општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 11/18 и 
12/18). 

 
Члан 4. 

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

 
Број: 01-022-162/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

556 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. и члана 68. и Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 
52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 37. Стату- 
та општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), и чл. 161. и 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине оппштине Прњавор  
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 16. 



4                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – Број 29                                   2.11.2022. 

сједници одржаној дана  1. новембра 2022. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за издавање гаранције 

Општине Прњавор за задужење  
КП „ПАРК“ а.д. Прњавор 

 
  Члан 1. 

Даје се сагласност за издавање гаранције 
Општине Прњавор за задужење КП „ПАРК“ а.д. 
Прњавор (у даљем тексту: Друштво) у износу од 
250.000,00 КМ у сврху финансирања пренесених 
обавеза према ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ 
д.о.о. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Гаранција се односи на задужење Друштва 
под сљедећим условима: 

1) рок отплате: пет година; 
2) услови отплате: у једнаким мјесечним 

ануитетима; 
3) каматна стопа: варијабилна (фиксна до 5% 

на годишњем нивоу + шестомјесечни EURIBOR); 
4) трошкови обраде: 0,5%; 
5) начин обезбјеђења: гаранција Општине Пр- 

њавор издавањем мјеница и бјанко потисаних налога 
за плаћање. 

(2) Гаранција се даје уз обавезу Друштва да 
Oпштини Прњавор пружи адекватно обезбјеђење на 
име издате гаранције, а што ће се регулисати посе- 
бним уговором. 
 

    Члан 3. 
(1) Укупно остварени редовни приходи 

Општине Прњавор у 2021. години износе 
15.248.652,76 КМ. 

(2) Укупна изложеност Општине Прњавор по 
издатим гаранцијама, на дан 30.09.2022. године изно- 
си 1.466.958,60 КМ или 9,62% редовних прихода 
остварених у 2021. години. 

(3) Укупна изложеност Општине Прњавор по 
издатим гаранцијама, након реализације ове одлуке, 
износиће 1.716,958,60 КМ или 11,26% редовних при- 
хода остварених у 2021. години. 
 

Члан 4. 
У буџету Општине Прњавор планираће се 

средства за евентуално плаћање обавеза по издатој 
гаранцији према достављеном плану отплате кре- 
дитног задужења. 

 
Члан 5. 

 Овлашћује се начелник Општине Прњавор 
да потпише све акте неопходне за реализацију ове 
одлуке. 

  Члан 6.  
За реализацију ове одлуке задужује се Одје- 

љење за финансије. 
 

  Члан 7.  
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о давању сагласности за упис заложног 
права - хипотеке („Службени гласник општине Прња- 
вор“, број 20/22). 
 

  Члан 8.  
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 

Број:  01-022-141-1/22                       Предсједник       
Датум: 1. новембар 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 и 36/19), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника 
о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 16. сједници одржа- 
ној дана 1. новембра 2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Плана капиталних 

инвестиција општине Прњавор за период 2023-
2026. године 

 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о приступању изради 

Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за 
период 2023-2026. године (у даљем тексту: ПКИ). 
 

Члан 2. 
Процес израде ПКИ треба да садржи: 

 1) прикупљање приједлога пројеката за пе- 
риод 2023-2026. година од шире јавности, 
 2) израду докумената за потребе прику- 
пљања пројектних приједлога од стране шире јавно- 
сти,  
 3) израду докумената за вредновање присти- 
глих приједлога пројеката, 
 4) формирање тијела за вредновање присти- 
глих приједлога пројеката, 
 5)  израду приједлога ПКИ за период 2023-
2026. године, 
 6) оперативни план имплементације ПКИ за 
период 2023-2026. године. 
 

Члан 3. 
(1) За припрему и израду ПКИ биће задужен  
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Тим за израду ПКИ, који ће рјешењем именовати 
начелник општине. 

(2) У процесу прикупљања пројектних при- 
једлога за ПКИ, биће укључена шира јавност, а посе- 
бно: савјети мјесних заједница, привредна друштва, 
невладин сектор, спортска удружења, јавне установе 
и друге организације и институције. 
 

Члан 4. 
Ради ширег укључивања јавности у процес 

израде ПКИ, биће формирана Партнерска група за 
чије именовање се задужује начелник општине. 
 

Члан 5. 
Тим за израду ПКИ ће у циљу ширег укљу- 

чивања јавности провести јавне расправе, које ће бити 
организоване у току процеса израде ПКИ. 
 

Члан 6. 
Рок за завршетак планираних активности је ма- 

рт 2023. године. 
 

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

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“. 
 
Број: 01-022-163/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 161. став 1. и чла- 
на 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17, и 32/17), Скупштина општине Прња- 
вор на 16. сједници, одржаној дана 1. новембра 2022. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о куповини земљишта од Станић Перице, сина 

Ранка из Прњавора  
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор доноси 

одлуку о  куповини земљишта означеног  као: к.ч. 
број 1651/2 - њива 4. класе, површине 221 m2, и к.ч. 
број 1652/20 - њива 4. класе, површине 229 m2, упи- 
сане у ПЛ број 579, к.о. Прњавор (нови премјер), 
посјед Станић Перице сина Ранка са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара к.ч. број 284/35, повр- 
шине 221 m2, и к.ч. број 285/17, површине 229 m2, 

означене као њива, власништво Станић Перице сина 
Ранка са 1/1 дијела. 

(2) Земљиште из става 1. овог члана је Регула- 
ционим планом „Исток 2, исток 3 и југ 1“ намијењено 
за изградњу улице у насељу, и налази се у III зони 
градског грађевинског земљишта.  
 

Члан 2. 
Општина Прњавор је дужна исплатити на- 

кнаду за купљено земљиште из члана 1. ове одлуке у 
износу од 11.569,50 КМ, чија је вриједност утврђена 
на основу Одлуке о висини вриједности непокре- 
тности по зонама на територији општине Прњавор, 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22), 
усвојене од стране Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име Општине Прњавор закључи уговор из члана 
1. ове одлуке са Станић Перицом, сином Ранка из 
Прњавора, 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: 01-022-164/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 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), чл. 11.  и 12. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 
став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени 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 Прњавор, на 16. сједници одржаној дана 1. 
новембра 2022. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне 
установе Центар за културу Прњавор 

 
Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор je оснивач 
Јавне установе Центар за културу Прњавор. 
 (2) Овом одлуком оснива се Радио Прњавор 
у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор 
(у даљем тексту: Радио). 
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Члан 2. 
 (1) Назив Радиа из члана 1. ове одлуке је: 
Јавна установа Центар за културу Прњавор - „Радио 
Прњавор“.  
 (2) Скраћени назив Радиа је: ЈУ Центар за 
културу Прњавор - „Радио Прњавор“. 
 (3) Сједиште Радиа је у Прњавору, улица 
Београдска број 7 Прњавор. 
 (4) Дјелатност Радиа је:  

1) 60.10 Емитовање радијског програма, 
2) 61.20 Дјелатности бежичне телекомуни- 

кације, 
3) 61.90 Остале телекомуникационе дјела- 

тности, 
4) 63.99 Остале информационе услужне дје- 

латности, д.н, 
5) 73.12 Услуге оглашавања (представља- 

ња) преко медија, 
6) 73.20 Истраживање тржишта и испити- 

вање јавног мњења. 
 

Члан 3. 
Лице овлаштено за заступање Радиа из члана 

1. ове одлуке, без ограничења овлашћења,  је дире- 
ктор Јавне установе Центар за културу Прњавор. 

 
  Члан 4. 

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

 
Број: 01-022-165/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. 
став 1, члана 175. став 2, члана 190. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор на 16. сједници одржа- 
ној дана 1. новембра 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о  приступању изради измјене дијела  

Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ 
(измјена IV) 

 
Члан 1. 

(1) Приступа се изради измјене дијела Регула- 
ционог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV), 

(у даљем тексту: План). 
  (2) Укупна површина обухвата Плана чијој 
се изради приступа је  cca 5,0 ha.  

(3) План се доноси на плански период од 10 
година. 

(4) План ће бити израђен у складу са Пра- 
вилником о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13). 

 
Члан 2. 

 Обухват Плана почиње на укрштању улица 
краља Петра Првог и проте Мирослава Обрадовића, 
наставља јужно улицом проте Мирослава Обрадо- 
вића до укрштања са улицом Прњаворске лаке 
пјешадијске бригаде, затим наставља улицом Прња- 
ворске лаке пјешадијске бригаде до улице на парцели 
означеној као к.ч. бр. 961/1 к.о. Прњавор, ту обухват 
ломи у правцу сјевера до улице краља Петра Првог и 
наставља западно поменутом улицом до укрштања са 
улицом проте Мирослава Обрадовића, одакле је 
обухват и почео. 

 
Члан 3.                   

(1)  Носилац припреме Плана је Одјељење за 
просторно уређење. 

(2) Носилац припреме Плана ће као улазне 
параметре обезбједити и учинити доступном носиоцу 
израде плана сву постојећу документацију у складу 
са чланом 42. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), неопходну за израду 
плана.    
    (3) Носилац припреме Плана ће изабрати 
носиоца израде Плана, који испуњава услове пропи- 
сане чланом 44. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 

                                     
Члан 4. 

 (1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана 
закључења уговора којим ће се дефинисати међу- 
собна права и обавезе носиоца припреме и носиоца 
израде плана. 

  (2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца 
припреме Плана и носиоца израде Плана, а потом на 
јавну расправу у складу са чланом 48. став 4. и став 
5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19).               
    (3) Приједлог Плана и Одлуку о доношењу 
Плана са потребним образложењем утврдиће носилац 
припреме и начелник општине. 
 

Члан 5. 
Саставни дио Одлуке су смјернице за израду  
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Плана, број: 04-363-72/22 од 23.09.2022. године. 
 

Члан 6. 
Средства за израду Плана обезбједиће се из 

буџета општине Прњавор. 
                                          

Члан 7. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине  Прња- 
вор“. 
 
Број: 01-022-166/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
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На основу чланa 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. Закона о службени- 
цима 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), члана 5. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе 
општине Прњавор  („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 6/18) и чланова 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 16. 
сједници одржаној 1. новембра 2022. године, дони- 
јела је 

 
О Д Л У К У 

  о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање члана Одбора за жалбе општине 

Прњавор 
 

Члан 1. 
 Расписује се Јавни конкурс за избор и имено- 
вање члана Одбора за жалбе општине Прњавор (у 
даљем тексту: Одбор за жалбе). 
 

Члан 2. 
 Општи и посебни услови за избор и имено- 
вање у Одбор за жалбе прописани су чланом 156. 
Закона о службеницима и намјештеницима у орга- 
нима јединице локалне самоуправе („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 6. 
Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
6/18). 
 

Члан 3. 
(1) Јавни конкурс за избор и именовање чла- 

на Одбора за жалбе објавиће се у „Службеном гла- 
снику Републике Српске“ и дневном листу „Еу- 
роблиц“. 

(2) Рок за подношење пријава на јавни ко- 
нкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 4. 
 Поступак спровођења конкурса, укључујући 
преглед приспјелих пријава, улазни интервју, ко- 
нтролу испуњености услова и предлагање кандидата, 
у складу са законом, извршиће Комисија за спро- 
вођење поступка по Јавном конкурсу, коју ће имено- 
вати Скупштина општине Прњавор. 
 

Члан 5. 
 За спровођење ове одлуке задужује се Стру- 
чна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-022-167/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 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 ства- 
рним правима („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, бр. 124/08, 3/09, 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 Прњавор, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) 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 16. 
сједници одржаној дана 1. новембра 2022. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор 
испод тржишне цијене ( к.ч. број 643/31 к.о. 
Горњи Штрпци, к.ч. број 93/1, 95/1 и 96/1 к.о. 

Вучијак) 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Прњавор утврђује по- 

себан интерес за продају непокретности у пословно – 
туристичкој зони „Вијака“ испод тржишне цијене, и 
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то земљишта означеног као к.ч. број 643/31 „Сто- 
јнића кућиште“, њива 3. класе у површини од 5221 
m2, уписана у ПЛ 83 к.о. Горњи Штрпци у посједу 
Општине Прњавор са 1/1 дијела, а којој према стању 
земљишне књиге одговара парцела старог премјера 
к.ч. број 1356/182, у површини од 5221 m2 уписана у 
зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво општине 
Прњавор са 1/1 дијела и к.ч. број 93/1 „Испод пруге“ 
њива 4, 2. и 3. класе у површини од 62917 m2 , к.ч. 
број  95/1 „Луг испод пруге“ њива 3. и 2. класе у 
површини од 48467 m2 и к.ч. број 96/1 „Луг испод 
пруге“ њива 3. и 2. класе у површини од 26738 m2  све 
уписане у ПЛ 30 к.о. Вучијак у посједу Општине 
Прњавор са 1/1 дијела, којим према стању земљишне 
књиге  одговарају парцеле старог премјера к.ч. 
1181/150 „Испод пруге“ њива у површини од 62917 
m2, к.ч. 1181/210 „Луг испод пруге“ њива у површини 
од 48467 m2 и к.ч. 1181/1 „Луг испод пруге“ њива у 
површини од 26738 m2, све уписане у зк.ул. број 5528 
к.о. Прњавор, у власништву Општине Прњавор са 1/1 
дијела, чија је намјена утврђена Регулационим пла- 
ном пословно – туристичке зоне „Вијака“ („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 4/13). 

(2)Укупна површина земљишта из става 1. овог 
члана износи 143343 m2. 

 
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 ове 
тачке 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 појединим 
дјелатностима. 

  
Члан 4. 

Процијењена тржишна вриједност земљишта 
је утврђена од стране вјештака пољопривредне струке 
и износи 12,00 КМ/m2, тако да укупна вриједност  

земљишта износи 1.720.116,00 КМ (словима: мили- 
онседамстотинадвадесетхињадастошеснаест конве- 
ртибилних марака). 

 

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

вредна друштва и самостални предузетници који 
могу бити носиоци права својине на непокретно- 
стима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и 
који: 

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

2) прихвате обавезу да на предметном земљи- 
шту изграде и приведу намјени објекат из члана 3. ове 
одлуке, према издатим локацијским условима, у року 
од три године од дана закључења уговора о купо- 
продаји земљишта; 

3) прихвате обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 

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

5) прихвате да се у „Ц“ теретном листу зе- 
мљишно – књижног улошка упише забиљежба забра- 
не даљег располагања и отуђења непокретности без 
сагласности општине Прњавор, на период од осам 
година; 

6)  испуне остале услове дефинисане огласом 
о продаји непокретности. 

(2) Остали услови за учешће на лицитацији де- 
финисаће 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 
умањена за износ од максимално 10,50 КМ/m2, на 
основу следећих критеријума: 

1)  Ако инвеститор, у року од пет година од 
дана закључења уговора, прихвати обавезу да 
запосли на неодређено вријеме најмање 20 (двадесет) 
нових радника или да је запослио 20 (двадесет) нових 
радника од дана ступања на снагу ове одлуке. Број 
новозапослених радника се не рачуна у број радника 
из подтачке 2) овог става.  

1. Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 3,00 КМ/m2; 

2) Ако инвеститор у моменту подношења 
пријаве запошљава најмање 120 радника.                

1. Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 3,50 КМ/m2; 
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3) Вриједност инвестиције у објекат из члана 
3. ове одлуке мора бити минимално 8.500.000,00 КМ 
(словима: осаммилионапетстотинахиљада конверти- 
билних марака). 

1. Цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 4,00 КМ/m2; 

(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 процјењене вриједности грађевинске 
парцеле из тачке IV ове одлуке односно 50.000,00 КМ 
у складу са чланом 7. став 1. тачка в) Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретно- 
стима у својини Републике Српске и јединица ло- 
калне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 20/12 и 63/19). 

(6) Продаја грађевинских парцела које су 
предмет ове одлуке не може се извршити без накнаде. 

 

Члан 7. 
(1) Инвеститор је дужан обезбједити, у сврху 

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

тиву на први позив, у складу са следећим условима: 
1. гаранција покрива период од 5 година, 

односно рок за завршетак инвестиције и запошља- 
вање нових радника; 

2.  износ гаранције је 10% од процијењене ври- 
једности парцела из члана 4. ове одлуке, односно 
172.011,60 КМ ; 

   3. гаранција се може доставити за сваку 
годину 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, овјере- 
них 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) члана 7. ове одлуке  

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 инвеститор 

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 непокретности 
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 наче- 
лника општине да припреми и објави јавни оглас 
којим ће се дефинисати услови и начин продаје 
непокретности и правила јавног надметања, све у 
складу са овом одлуком,  Правилником о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Прњавор, у циљу реализације инвестиционог про- 
јекта од посебног значаја за локални економски 
развој, испод тржишне цијене или без накнаде 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 
6/18), 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 
другим правним актима који регулишу ову материју. 

(2) Након спроведеног поступка лицитације, 
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 „Еуроблиц“ 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: 01-022-168/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

563 
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 
10. Одлуке о условима за давање пословних простора 
и објеката на привремено коришћење („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16) и чл. 
161. став 1. и 201. став 1. Пословника о раду Скупшти- 
не општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скуштина општи- 
не Прњавор на 16. сједници одржаној дана 1.11.2022. 
године, донијела  је 

 

О Д Л У К У 
о додјели на привремено коришћење пословних 

простора 
 

Члан 1. 
   (1) Додјељују се на привремено кориштење, 
без накнаде, просторије у објекту, који се налази у 
улици Светог Саве број 33, изграђеном на земљишту 
означеном као к.ч. број 770, у површини 130 m2,  
уписаном у посједовни лист број 225 к.о. Прњавор, 
односно к.ч. број 19/13 уписаном у ЗК уложак број 
374 к.о. Прњавор, својина општине Прњавор са 1/1 
дијела.  
 (2) Просторије у наведеном објекту додје- 
љују се следећој организацији и удружењима:  

1) Општинској организацији слијепих Прња- 
вор, први спрат, канцеларија број 2, површине 18,36 
m2, 
  2) Савезу удружења бораца НОР-а Прњавор, 
први спрат, канцеларија број 3, површине 14,35m2 

3) Удружењу родитеља са четворо и више 
дјеце Прњавор, први спрат, канцеларија 4 и 5, повр- 
шине 32,3 m2, 

4) Удружењу Рома “ Ромска дјевојка- Романи 
Ћеј“, други спрат, канцеларија број 6, површине 15,17 
m2, 

5) Удружењу жена “Тканица” Прњавор, дру- 
ги спрат, канцеларија број 7, површине 13,32 m2 и  

6) Удружењу пчелара “Багрем” Прњавор, 
други спрат, канцеларија број 8, површине 12,425 m2. 
      

Члан 2. 
 Пословни простори додјељују се наведеним 
удружењима и организацији из члана 1. ове одлуке, за 
обављање њихове дјелатности, на период од четири 
године. 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се начелник Општине Прњавор 
да са корисницима пословних простора из члана 1. 
ове одлуке закључи уговор о условима и начину кори- 
шћења простора, те правима и обавезама уговорних 
страна. 
 

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

на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-022-169/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

564 
 

На основу чл. 30. и 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 37. и 87. Ста- 
тута 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 је на 16. 
сједници одржаној 1. новембра 2022. године донијела 
  

О Д Л У К У 
о оснивању Форума за безбједност грађана 

општине Прњавор 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Форум за безбје- 

дност грађана општине Прњавор (у даљем тексту: 
Форум) ради заједничког превентивног дјеловања 
представника јединице локалне заједнице, републи- 
чких институција и јавних установа, невладиних 
организација и грађана у циљу унапређења нивоа 
безбједности на подручју општине.  

 
Члан 2. 

Циљеви и задаци Форума су:  
 

1) идентификација и дефинисање безбједно- 
сних проблема на територији општине Прњавор, те 
утврђивање конкретних задатака и активности који 
ће се проводити на координисан начин, а који ће 
побољшати безбједности и квалитет живота локалне 
заједнице,  

2) заједничко дјеловање представника једи- 
нице локалне заједнице, републичких институција, 
удружења грађана, невладиних организација и гра- 
ђана на превенцији и сузбијању криминалитета и 
других облика асоцијалног понашања, 

3) усвајање програма превенције с циљем 
дјеловања на уочене проблеме у области безбје- 
дности и додјела конкретних задатака појединим 
субјектима с циљем спровођења програма,  

4) подношење извјештаја о реализацији усво- 
јеног програма превенције,  

5) промовисање значаја превентивних акти- 
вности у области безбједности,  

6) приближавање грађана раду полиције у 
повећању степена безбједности у локалној заједници, 
кроз јачање, партнерски рад и комуникацију.  
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Члан 3. 
(1) Форум за безбједност грађана општине 

Прњавор чине:  
1) командир Полицијске станице Прњавор,  
2) директор ЈУ Центра за социјални рад 

Прњавор,  
3) директор ЈЗУ Дом здравља Прњавор,  
4) шеф Одсјека за цивилну заштиту,  
5) шеф Одсјека за послове комуналне поли- 

ције,  
6) старјешина Територијалне ватрогасно – 

спасилачке јединице,  
7) предсједници актива директора основних 

и средњих школа на подручју општине.  
(2) Предсједник Скупштине општине и Наче- 

лник општине су чланови Форума по функцији коју 
обављају.  

(3) Чланови Форума такође могу бити и пре- 
дставници правосудних институција, представници 
савјета мјесних заједница, невладиних организација, 
омладинских организација и стручњаци из области 
безбједности.  

(4) Чланове Форума именује Скупштина 
општине на приједлог Начелника општине на  
период од четири године.  

(5) Мандат чланова Форума везан је за фу- 
нкцију коју обављају, осим у случају када се ради о 
члановима из става 3. овог члана.  

 
Члан 4. 

(1) Сједнице Форума одржавају се по по- 
треби, а најмање два пута годишње. 

(2) На конститутивној сједници чланови би- 
рају предсједника Форума који предсједава сједни- 
цама. 

(3) Форум одлучује већином гласова чланова 
који присуствују сједници Форума. 
 

Члан 5. 
Поред чланова Форума, сједницама на позив 

предсједника Форума могу присуствовати и друга 
лица, представници Општинске управе општине 
Прњавор, других институција, установа и органи- 
зација, стручни или научни радници из одређене 
области, представници удружења грађана и грађани, 
у зависности од дневног реда сједнице Форума.  
 

Члан 6. 
(1) Форум доноси пословник о раду којим се 

ближе уређују питања значајна за рад Форума. 
(2) У обављању послова из своје надле- 

жности Форум доноси закључке, програме и препо- 
руке, а може издавати и саопштења за јавност. 

(3) Административно – техничке послове за 
потребе Форума обављаће Стручна служба Скупшти- 
не општине.  

Члан 7. 
О свом раду Форум извјештава Скупштину 

општине најмање једном годишње, а по потреби и 
чешће, у зависности од значаја питања која су пре- 
дмет разматрања на сједницама Форума.  

 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о формирању Форума за безбједност 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 6/09).  
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“.  
 
Број: 01-022-170/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

565 
 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гасник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Репбулике Српске, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. Ста- 
тута општине Прњавор, („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 167. По- 
словника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на 16. сједни- 
ци, одржној 1. новембра 2022. године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању Савјета за укупно прaћење израде 
измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, 

исток 3 и југ 1“ (измјена IV) 
   

 

1. Скупштина општине Прњавор именује 
Савјет за укупно праћење израде измјене дијела 
регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ 
(измјена IV) (у даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевина- 
рства, 

2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 
3) Вук Милинчић, дипл. просторни планер, 
4) Давор Прерадовић, дипл. инж. електроте- 
хнике, 

5) Сандра Лекић, дипл. инж. архитектуре. 
2. Замјенски члан за именоване чланове из 

тачке 1. је Синиша Новић, дипломирани инжењер 
архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 
израде измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, 
исток 3 и југ 1“ (измјена IV), вођења јавне расправе и  
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усаглашавања ставова и интереса. 
4. Савјет прати израду измјене дијела 

Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измје- 
на IV) и заузима стручне ставове у погледу рациона- 
лности и квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености документа са документима просто- 
рног уређења, који представљају основу за његову 
израду, као и усаглашености документа са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не 
донесе измјена дијела Регулационог плана „Исток 2, 
исток 3 и југ 1“ (измјена IV). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у 
складу са Одлуком о накнадама одборницима и 
члановима радних тијела Скупштине општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
13/14 и 31/16). 

7. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

 
Број: 01-111-50/22                               Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

566 
 

На основу чланa 39. Закона о локалној са- 
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. став (3) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једини- 
це локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр, 15/17 и 12/18), члана 5. Одлуке о оснивању Одбора 
за жалбе општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 6/18) и члана 161. Посло- 
вника о раду Скупштине општине Прњавор („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17) Скупштина општине Прњавор је на 16. сједни- 
ци одржаној 1. новембр 2022. године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Комисије за спровођење поступка 
по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 

Одбора за жалбе општине Прњавор 
 

1. Именује се Комисија за спровођење посту- 
пка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 
Одбора за жалбе општине Прњавор (у даљем тексту: 
Комисија) у сљедећем саставу: 

1) Бранка Анчић, службеник, предсједник, 
2) Бранка Јовић Атић, службеник, члан, 
3) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан. 
4) Радојица Ђукић, са листе стручњака, 

члан, 

5) Бојана Ивановић, са листе стручњака, 
члан, 

2. Задатак Комисије је да у складу са Законом 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе и Одлуком о оснивању 
Одбора за жалбе општине Прњавор спроведе 
поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланва Одбора за жалбе, што укључује контролу 
испуњавања услова и обављање улазног интервјуа са 
кандидатима. Комисија ће извјештај о спроведеном 
поступку са приједлогом доставити предсједнику 
Скупштине општине Прњавор. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-51/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

567 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. Закона о службе- 
ницима 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) 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници 
одржаној 1. новембра 2022. године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине 
Прњавор 

 
1. Бранка Кнежевић Стевановић именује се 

за вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општи- 
не Прњавор, до окончања поступка јавне конкуре- 
нције, а најдуже на период до 60 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-47-1/22                           Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

568 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Правилника о усло- 
вима и начину отуђења непокретности у својини 
Општине Прњавор, у циљу реализације инвести- 
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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 16. сједници одржаној 1. нове- 
мбра 2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања  
 

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 
643/31 „Стојнића кућиште“, њива 3. класе у површи- 
ни од 5221 m2  уписана у ПЛ 83 к.о. Горњи Штрпци у 
посједу Општине Прњавор са 1/1 дијела, а којој према 
стању земљишне књиге одговара парцела старог 
премјера к.ч. 1356/182, у површини од 5221 m2 

уписана у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво 
општине Прњавор са 1/1 дијела и к.ч. 93/1 „Испод 
пруге“ њива 4., 2. и 3. класе у површини од 62917 m2 
, к.ч. 95/1 „Луг испод пруге“ њива 3. и 2. класе у 
површини од 48467 m2 и к.ч. 96/1 „Луг испод пруге“ 
њива 3. и 2. класе у површини од 26738 m2 , све 
уписане у ПЛ 30 к.о. Вучијак у посједу Општине 
Прњавор са1/1 дијела, којим према стању земљишне 
књиге  одговарају парцеле старог премјера к.ч. 
1181/150 „Испод пруге“ њива у површини од 62917 
m2 , к.ч. 1181/210 „Луг испод пруге“ њива у површини 
од 48467 m2 и к.ч. 1181/1 „Луг испод пруге“ њива у 
површини од 26738 m2, све уписане у зк.ул. број 5528 
к.о. Прњавор, у власништву 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 распо- 
лагање непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и Правилником 
о условима и начину отуђења непокретности у 
својини Општине Прњавор, у циљу реализације инве- 
стиционог пројекта од посебног значаја за локални 
економски развој, испод тржишне цијене или без  

накнаде („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
5/18 и 6/18). 

3.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-53/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

569 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 
 

1. Свјетлана Кузмановић разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине Прњавор, 
са даном 1.11.2022. године, због истека времена на 
које је именована. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-111-54/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

570 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника  
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Одјељења за општу управу 
 

1. Свјетлана Кузмановић именује се за врши- 
оца дужности начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Прњавор, почев од 
1.11.2022. године до окончања поступка именовања 
начелника одјељења, а најдуже за период од 90 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-55/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

571 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једини- 
це локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општи- 
не 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 16. сједници, одр- 
жаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
 

1. Љубиша Шикарац разрјешава се дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за локални 
економски развој и друштвене дјелатности Општи- 
нске управе општине Прњавор, са даном 1.11.2022. 
године, због истека времена на који је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-56/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

572 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о службе- 
ницима 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 16. сједници, одржа- 
ној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
 

1. Љубиша Шикарац именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности Општинске 
управе општине Прњавор, почев од 1.11.2022. године 
до окончања поступка именовања начелника одјеље- 
ња, а најдуже за период од 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-57/22                               Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

573 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 
 

1. Брано Жунић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за просто- 
рно уређење Општинске управе општине Прњавор, 
са даном 1.11.2022. године, због истека времена на 
који је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-58/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

574 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општи- 
не 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 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 
 

1. Брано Жунић именује се за вршиоца дужно- 
сти начелника Одјељења за  просторно уређење 
Општинске управе општине Прњавор, почев од 
1.11.2022. године до окончања поступка именовања 
начелника одјељења, а најдуже за период од 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-59/22                               Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

 

575 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 

1. Александар Његомировић,  разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за  
финансије Општинске управе општине Прњавор, са 
даном 1.11.2022. године, због истека времена на које 
је именован. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-60/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 

576 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 

1. Александар Његомировић, именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за фина- 
нсије Општинске управе општине Прњавор, почев од 
1.11.2022. године до окончања поступка именовања 
начелника одјељења, а најдуже за период од 90 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-61/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

577 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 
 

1. Далибор Прерадовић,  разрјешава се дужно- 
сти вршиоца дужности начелника Одјељења за ста- 
мбено - комуналне послове и инвестиције Општинске 
управе општине Прњавор, са даном 1.11.2022. годи- 
не, због истека времена на које је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана  



16                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – Број 29                                   2.11.2022. 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-62/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

578 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 
 

1. Далибор Прерадовић, именује се за врши- 
оца дужности начелника Одјељења за  стамбено – ко- 
муналне послове и инвестиције Општинске управе 
општине Прњавор, почев од 1.11.2022. године до 
окончања поступка именовања начелника одјељења, 
а најдуже за период од 90 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-63/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

579 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачко – инвалидску заштиту 

1. Веса Вуковић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за  борачко 
– инвалидску заштиту Општинске управе општине 
Прњавор, са даном 1.11.2022. године, због истека 
времена на које је именована. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-64/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

580 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једини- 
це локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачко – инвалидску заштиту 

 
1. Веса Вуковић именује се за вршиоца ду- 

жности начелника Одјељења за борачко – инвали- 
дску заштиту Општинске управе општине Прњавор, 
почев од 1.11.2022. године до окончања поступка 
именовања начелника одјељења, а најдуже за период 
од 90 дана. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01-111-65/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

581 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
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РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 

1. Мишо Вујић, разрјешава се дужности вр- 
шиоца дужности начелника Одјељења за пољопри- 
вреду, водопривреду и шумарство Општинске управе 
општине Прњавор, са даном 1.11.2022. године, због 
истека времена на које је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-66/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

582 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 

1. Мишо Вујић, именује се за вршиоца дужно- 
сти начелника Одјељења за пољопривреду, водопри- 
вреду и шумарство Општинске управе општине 
Прњавор, почев од 1.11.2022. године до окончања 
поступка именовања начелника одјељења, а најдуже 
за период од 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01-111-67/22                               Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

583 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. став 3. и 56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општи- 
не 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 16. сједници, одржа- 
ној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Мирела Милијаш, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспе- 
кцијске послове Општинске управе општине Прња- 
вор, са даном 1.11.2022. године, због истека времена 
на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
Број: 01-111-68/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

584 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице 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), 
Скупштина општине Прњавор је на 16. сједници, 
одржаној 1.11.2022. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Мирела Милијаш, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Прњавор, почев 
од 1.11.2022. године до окончања поступка именова- 
ња начелника одјељења, а најдуже за период од 90 
дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-69/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
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585 
 

На основу члана 4. 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 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), 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) Скупштина 
општи- не Прњавор на 16. сједници одржаној дана 
1.11.2022. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

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

 
1. Разрјешавају се дужности в.д. чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 
рад Прњавор и то: 

1) Драгана Маринковић, 
2) Санда Кривдић и 
3) Јована Јунгић, због окончања поступка ја- 

вне конкуренције, са даном 1.11.2022. године. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-70/22                               Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

586 
 

На основу члана 39. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 12. Закона о мини- 
старским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике Српске („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 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) Скупштина општине Прњавор на 16. 
сједници одржаној дана  1.11.2022. године, донијела 
је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Прњавор 

1. Именује се Управни одбор Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор, на период од 
четири године у сљедећем саставу: 

1)  Силвана Сикимић  
2) Живана Јевтић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-71/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

587 
 

На основу члана 4. 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 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), 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) Скупштина општи- 
не Прњавор на 16. сједници одржаној дана 1.11.2022. 
године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор 
 

1. Именује се вршилац дужности члана Упра- 
вног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Прњавор, и то: 

1) Сања Тривалић, 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: 01-111-71-1/22                           Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

588 
 

На основу члана 4. 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 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 113. став 3. Закона о здра- 
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вственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 57/22), 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 16. сједници одржаној 
дана 1.11..2022. године, донијела је   

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. члановаУправног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Разрјешавају се дужности в.д. чланова Упра- 

вног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Прњавор и то: 

1) Сњежана Јотановић, 
2) Раденко Маринковић, 
3) Милан Суботић, 
4) Немања Зелић и 
5) Милица Јовљевић, због окончања посту- 

пка јавне конкуренције, са даном 1.11.2022. године. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-72/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

589 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 73. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 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) Скупштина општине Прњавор на 16. 
сједници одржаној дана  1.11.2022. године, донијела 
је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 
1. Именују се Управни одбор Јавне здра- 

вствене установе Дом здравља Прњавор, на период од 
четири године у сљедећем саставу: 

1)  Амела Мујанић,  
2) Драгана Влајић,  
3) Милорад Врховац, 
4) Сњежана  Јотановић, 
3) Раденко Маринковић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01-111-52/22                              Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

590 
 

На основу члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), и члана 
3. Одлуке о процедури одржавања јавних расправа 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 4/19), 
након разматрања нацрта Одлуке о усвајању Стра- 
тегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. године, на 16. сједници одржанoj дана 1. нове- 
мбра 2022. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
у вези са нацртом Одлуке о усвајању Стратегије 
развоја општине Прњавор за период 2022-2028. 

године 
 

1. Нацрт Одлуке о усвајању Стратегије ра- 
звоја општине Прњавор за период 2022-2028. године 
суштински, формално и правно-технички је прихва- 
тљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника 
општине да у року до 15 дана проведе јавну расправу 
о нацрту Одлуке о усвајању Стратегије развоја 
општине Прњавор за период 2022-2028. године. 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-171/22                           Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

591 
 

На основу члана 87. и 133. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), члана 168. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) и члана 
3. Одлуке о процедури одржавања јавних расправа 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 4/19),  
након разматрања нацрта Одлуке о изради и усвајању 
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Локалног еколошког акционог плана општине Прња- 
вор за период од 2023. до 2028. године, на 16. сје- 
дници одржанoj дана 1. новембра 2022. године, дони- 
јела је 
 

ЗАКЉУЧАК  
у вези са нацртом Одлуке о изради и усвајању 
Локалног еколошког акционог плана општине 
Прњавор за период од 2023. до 2028. године 

 
1. Нацрт Одлуке о изради и усвајању Лока- 

лног еколошког акционог плана општине Прњавор за 
период од 2023. до 2028. године суштински, форма- 
лно и правно-технички је прихватљив за даљу ску- 
пштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника 
општине да у року до 15 дана проведе јавну расправу 
о нацрту Одлуке о изради и усвајању Локалног 
еколошког акционог плана општине Прњавор за 
период од 2023. до 2028. године. 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног да- 
на од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-172/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

592 
 

 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 нацрта Одлуке о усвајању Другог 
ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 16. сједници одржа- 
нoj дана 1. новембра 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
у вези са нацртом Одлуке о усвајању Другог 
ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. 

годину 
 
1. Нацрт Одлуке о усвајању Другог ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2022. годину, сушти- 
нски, формално и правно технички је прихватљив за 
даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног да- 
на од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-173/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

593 
 

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 нацрта Одлуке о измјенама Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 16. сједници одржа- 
нoj дана 1. новембра 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
у вези са нацртом Одлуке о измјенама Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. 

годину 
 
1. Нацрт Одлуке о измјенама Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
суштински, формално и правно технички је при- 
хватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-174/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

594 
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника 
o раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, разматрајући Годи- 
шњи Програм рада Јавне установе Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор за 2022/2023. годину, на 16. 
сједници одржаној 1. новембра 2022. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
о давању сагласности на Годишњи Програм рада 
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 

2022/2023. годину 
 
 1. Скупштина општине Прњавор даје сагла- 
сност на годишњи Програм рада Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2022/2023. 
годину. 

 2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-175/22                           Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
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595 
 

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 нацрта Програма рада Скупштине општи- 
не Прњавор за 2023. годину, Скупштина општине 
Прњавор, на 16. сједници одржанoj дана 1. новембра 
2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
у вези са нацртом Програма рада Скупштине 

општине Прњавор за 2023. годину  
 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине 
Прњавор за 2023. годину, суштински, формално и 
правно технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-159/22                            Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

596 
 

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 
расправе о усменој Информацији о пресуди Врховног 
суда Републке Српске, број 11 0 У  026508 21 Увп од 
28.9 2022. године, Скупштина општине Прњавор, на 
16. сједници одржанoj дана 1. новембра 2022. године, 
донијела је 
  

ЗАКЉУЧАК 
у вези са усменом Информациом о пресуди 

Врховног суда Републке Српске,  
број 11 0 У  026508 21 Увп од 28.9.2022. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор упозната је 

са усменом Информацијом  о пресуди Врховног суда 
Републке Српске, број 11 0 У  026508 21 Увп од 28.9. 
2022. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-177/22                             Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

597 
 

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 01.01-30.06.2022. 
године, Скупштина општине Прњавор, на 16. сје- 
дници одржанoj дана 1. новембра 2022. године, дони- 
јела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Консолидованог извјештаја о 
извршењу буџета општине Прњавор  
за период 01.01-30.06.2022. године 

 
1. Скупштина општине Прњавор усваја 

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општи- 
не Прњавор за период 01.01-30.06.2022. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-176/22                           Предсједник       
Датум: 1. новембар 2022. год.    Скупштине општине 
Прњавор,                                      Жељко Симић, с.р. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и 
88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Одлуке о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22 и 
20/22) и Правилника о додјели студентске награде 
најбољим судентима са подручја општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 17/18, 
44/20, 31/21 и 25/22), Начелник општине Прњавор 
доноси 

 
О Д Л У К У 

о износу средстава за студентске награде 
најбољим студентима са подручја општине 

Прњавор у 2022. години 
 

Члан 1. 
 Средства за студентске награде обезбијеђена 
су у Буџету општине Прњавор у оквиру Одјељења за 
локални економски развој и друштвене дјелатности 
на буџетској позицији 416100 – Средства за сту- 
дентске награде – посебни резултати током школо- 
вања. 
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Члан 2.  
Студентска награда ће се додијелити за три 

најбоља студента у 2022. години у појединачном 
износу од по 5.000,00 КМ. 
 

Члан 3.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-160/22                          Начелник 
Датум: 18. октобар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. Закона о службени- 
цима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16), члана 20. Правилника о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених радних 
мјеста у градској, односно општинској управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17) 
и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), 
начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење по- 

ступка по Јавном конкурсу за попуњавање упражње- 
них радних мјеста службеника у Општинској управи 
општине Прњавор (у даљем тексту: Комисија) име- 
нују се: 

1) Драгана Марковић, службеник, предсједник, 
2) Данијела Дуроњић, службеник, члан, 
3) Бранка Јовић Атић, службеник, члан, 
4) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан, 
5) Боро Трамошљанин, са листе стручњака, 

члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 

са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних мјеста службеника 
у Општинској управи општине Прњавор на неодре- 
ђено вријеме, што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 
и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 
слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и Правилником о 
јединственим процедурама за попуњавање упражње- 
них радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику 

општине листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 
Број: 01/1-120-26/22                            Начелник 
Датум: 10. октобар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 98. Закона о слу- 
жбеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника 
у Општинској управи општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија) именују се: 

1) Драгана Марковић, службеник, предсједник, 
2) Дуроњић Данијела, службеник, члан, 
3) Мирела Милијаш, службеник, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са 

законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
пријем приправника у Општинској управи општине 
Прњавор, што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 
и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 
слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и Правилником о 
поступку запошљавања приправника у Општинску 
управу општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 17/17). Конкурсна комисија 
ће доставити начелнику општине листу за избор 
кандидата са записницима о предузетим радњама у 
току изборног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-123-5/22                             Начелник 
Датум: 10. октобар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. и  82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, брoj 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. став 1. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, брoj 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Именује се Зорица Сувајац, координатор 
Пројекта општинског околишног управљања (МЕГ), 
за ментора у реализацији пројектних активности 
новоизабраних јединица локалне самоуправе у другој 
фази Пројекта МЕГ, а у складу са потписаним 
Меморандумом о разумијевању између Развојног 
програма Уједињених нација Босне и Херцеговине и 
Општине Прњавор. 

2. Задатак ментора је да обезбједи висок ниво 
преданости и ангажмана, размјену добрих пракси, 
знања и искустава усвојених у првој фази МЕГ 
пројекта, према Општини Србац и Општини Шамац. 

3. Циљ менторског процеса је дугорочни 
пословни однос који је усмјерен на остваривање 
резултата, као заједничког интереса. 

4. Координатор МЕГ пројекта-ментор, дужан 
је остварити континуирану комуникацију и пружити 
активну подршку координаторима горе наведених 
јединица локалне самоуправе у реализацији акционих 
планова у складу са временском динамиком пројекта. 

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

6. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-014-268-1/21                      Начелник 
Датум: 27. октобар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике 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 установе 
Центар за културу Прњавор, за сагласност на Одлуку 
о допуни Статута Јавне установе Центар за културу 
Прњавор, начелник општине доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
Даје се саглност на Одлуку о допуни Статута 

Јавне установе Центар за културу Прњавор број 01/1-
48/22 од 21.10.2022. године. 
 

II 
 Овај закључакступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи-  
не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-421/22                         Начелник 
Датум: 25. октобар 2022. год.     Дарко Томаш, с.р. 

САДРЖАЈ 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
555 Одлука о утврђивању приједлога броја и 

просторног распореда основних школа 
(мрежа школа), са школским уписним 
подручјима на подручју општине 
Прњавор…………………………………….1  
 

556 Одлука о давању сагласности за издавање 
гаранције Општине Прњавор за задужење  
КП „ПАРК“ а.д. Прњавор………………….3 
 

557 Одлука о приступању изради Плана капи- 
талних инвестиција општине Прњавор за 
период 2023-2026. године…………………4 
 

558 Одлука о куповини земљишта од Станић 
Перице, сина Ранка из Прњавора…………5 
 

559 Одлука о оснивању Радио Прњавора у 
саставу Јавне установе Центар за културу 
Прњавор…………………………………….5 
 

 
 

 
 

 
560 

 
Одлука о  приступању изради измјене дије- 
ла Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и 
југ 1“ (измјена IV)……………………........6 
 

561 Одлука о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање члана Одбора за жалбе 
општине Прњавор………………………….7 
 

562 Одлука о утврђивању посебног интереса за 
продају непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене ( к.ч. број 
643/31 к.о. Горњи Штрпци, к.ч. број 93/1, 
95/1 и 96/1 к.о. Вучијак)…………………...7 
 

563 Одлука о додјели на привремено коришће- 
ње пословних простора................................9 
 

564 Одлука о оснивању Форума за безбједност 
грађана општине Прњавор……………….10 
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565 Рјешење o именовању Савјета за укупно 
прaћење израде измјене дијела Регулацио- 
ног плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ 
(измјена IV)………………………………..11 
 

566 Рјешење о именовању Комисије за 
спровођење поступка по Јавном конкурсу за 
избор и именовање члана Одбора за жалбе 
општине Прњавор…………………………12 
 

567 Рјешење о именовању в.д. члана Одбора за 
жалбе општине Прњавор…………………12 
 

568 Рјешење о именовању Комисије за 
спровођење јавног надметања…………...12  
 

569 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу….13 
 

570 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу….13 
 

571 Рјешење разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности…………14 
 

572 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за локални економски 
развој и друштвене дјелатности…………14 
 

573 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно 
уређење……………………………………14 
 

574 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно 
уређење……………………………………14 
 

575 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије………15 
 

576 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије………15 
 

577 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за стамбено-комуна- 
лне послове и инвестиције……………….15 
 

578 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за стамбено-комуна- 
лне послове и инвестиције……………….16 
 

579 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко – инвали- 
дску заштиту………………………………16 
 

580 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко – инвали- 
дску заштиту………………………………16 
 

581 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство………………16 
 

582 Рјешење o именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пољопривреду, 
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583 Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за инспекцијске 
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