
12                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 6                              21.03.2018. 
 

Прњавор, у циљу реализације инвестиционог проје- 

кта од посебног значаја за локални економски развој, 

испод тржишне цијене или без накнаде. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-28-3/18                            Предсједник 

Датум: 20.03.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној  
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 348. став 10. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 15/17) и члана 161. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 

32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 20.03.2018. године, донијела је 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјенама 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 

 

Члан 1. 

У Правилнику 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“, број 5/18), члан 7. мијења се и гласи: 

 „Процjену тржишне вриједности непокретно- 

сти које су предмет отуђења, у складу са одредбама 

овог Правилника, врши овлаштени судски вјештак 

одговарајуће струке.“ 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-28-2/18                            Предсједник 

Датум: 20.03.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 87. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 168. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након 

разматрања Извјештаја о реализацији Програма 

мјера превентивне здравствене заштите становни- 

штва од заразних болести на подручју општине 

Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржанoj дана 20.03.2018. го- 

дине, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне 

здравствене заштите становништва од заразних боле- 

сти на подручју општине Прњавор за 2017. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-58/18                                Предсједник 

Датум: 20.03.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу чана 59. став 1. алинеја 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 67. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“  број 15/17),  начелник општине Прњавор 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о  расподјели средстава за обиљежавање значајних 

датума у мјесним заједницама у 2018. години 

 

Члан 1. 

 Oдлуком o расподјели средстава за обиљежа- 

вање значајних датума у мјесним заједницама у 2018. 

години (у даљем тексту: Одлука), утврђује се начин 

расподјеле средстава за обиљежавање значајних 

датума у мјесним заједницама општине Прњавор, у 

оквиру потрошачке јединице Одјељење за општу 

управу, са позиције 412900 – Трошкови обиљежава- 

ња значаних датума у мјесним заједницама, у уку- 

пном износу од  5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

  Средства са позиције из члана 1. Одлуке 

одобриће се за обиљежавање значајних датума у мје- 

сним заједницама општине Прњавор, који су утврђе- 

ни на основу приједлога Савјета мјесних заједница, и 

то: 

- Мјесној заједници Прњавор - средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Лишња - средства у 

износу од 500,00 КМ,  

- Мјесној заједници Гаљиповци - средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Отпочиваљка – Мрачај  - 

средства у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Грабик Илова - средства 

у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Велика Илова – средства 

у износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Хрваћани – средства у 

износу од 500,00 КМ, 

- Мјесној заједници Црквена – средства у 

износу од 500,00 КМ. 
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