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

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

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

 
Завршни дио 

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

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

 

Опис  Буџет 2022. година 

Борачка организација општине Прњавор  90.000,00 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор  20.000,00 

Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине 
Прњавор 

30.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“  5.000,00 

Удружење СУБНОР‐а Прњавор  5.000,00 

Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“  5.000,00 

Укупно грант  155.000,00 КМ 

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ РАДА 
Скупштине општине Прњавор за 2022. годину 

 
I 

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

korisnik
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Скупштини општине у форми извјештаја и закљу- 
чака. 
 Поред питања садржаних у овом програму, 
Скупштина општине у складу са својим надле- 
жностима и према указаној потреби на приједлог 
овлаштених предлагача разматраће и друга питања 
која предложе. 
 

II 
НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Програм за рјешавање питања из области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Извјештај о извршењу буџета општине 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III КВАРТАЛ (јули-септембар)  
ОДЛУКЕ 

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

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

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

 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
1. Програм мјера превентивне здравствене 

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

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

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

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

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

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

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
1. Информација о остваривању права бораца, 

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

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

 
III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 
СКУПШТИНЕ У 2022. ГОДИНИ 

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

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

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

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

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

 

71 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

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

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

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


