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Прњавор, март 2016. године 

 



На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 10. Одлуке о условима за 

давање пословних простора и објеката на привремено коришћење („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 26/13), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана________. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о додјели објеката, подрумских просторија и земљишта на привремено коришћење 

 

Члан 1. 

Додјељују се на период од двадесет година без накнаде објекти, подрумске 

просторије и земљиште у власништву општине Прњавор, према сљедећем: 

- Џудо клубу „Соко-М“ дио објекта који се налази на парцели к.ч. 1243/4, двије 

просторије укупне површине 34,70 m
2
 (на скици лица мјеста обиљежено жутом 

бојом), те земљиште у СРЦ „Борик“ и то дијелови к.ч. 1243/4, 1243/3, 1242/1, 

1240 и 1242/3, у укупној површини од око 2450 m
2
, све уписане у ПЛ 225, К.о. 

Прњавор, посјед општине Прњавор;  

- Џудо клубу „Соко-М“ дрвена барака која се налази на предметној парцели 

укупне површине 90,00 m
2 

(на скици лица мјеста обиљежено црвеном бојом) 

земљиште са надстрешницом у СРЦ „Борик“ и то дио к.ч. 1243/4, у површини 

од око 1040 m
2
, уписана у ПЛ 225, К.о.Прњавор, посјед општине Прњавор; 

- Удружењу Мото-клуб „Прњавор 07“ двије просторије у објекту изграђеном на 

к.ч. 1243/4, укупне површине 36,70 m
2
 (на скици лица мјеста обиљежено 

плавом бојом);  

- Карате клубу „Ипон“ Прњавор дио подрумских просторија у стамбено-

пословној згради СПО-40 у Прњавору, ламела Б, улица Магистрални пут бб – 

„Борачка зграда“, укупне површине 110,79 m
2
. 

 

      Члан 2. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да са корисницима којима се додјељују 

на коришћење простори из члана 1. одлуке закључи уговор о условима и начину 

коришћења простора, те правима и обавезама уговорних страна. 

 

      Члан 3. 

 (1) Овлашћује се Начелник општине да, након закључења уговора са корисницима, 

именује стручну комисију која ће извршити примопредају објеката и подрумских 

просторија и даље пратити извршење уговора, као и улагања у адаптацију уступљених 

простора. 

 (2) Комисија је дужна податке о свим чињеницама које имају утицај на промјену 

вриједности простора достављати у Одјељење за финансије ради евидентирања. 

  

      Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                  ПРЕДСЈЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Борко Лукановић 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14). 

и члану 10. Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на привремено 

коришћење („Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13). 

 

Објекти, пословне просторије и наведено земљиште су у власништву општине и 

предложено је да се дају на привремено коришћење без накнаде организацијама и 

удружењима који су од општег друштвеног значаја за општину Прњавор. 

   

 Период на који се простори додјељују је дужи ради тога што су планирана улагања 

значајних средстава у њихову адаптацију од стране корисника, што ће подићи и њихову 

вриједност у књиговодственој евиденцији. 

 

Џудо клуб “Соко-М“ из Прњавора обратио се захтјевом за додјелу дијела зиданог 

објекта који дуже времена стоји неискоришћен и у стању је пропадања. Достављен је и 

детаљан план за реновирање објекта, како би се могао користити за потребе спортских и 

других активности од општег значаја. 

Дрвена барака биће искоришћена за опремање великим бројем лежаја, како би се 

могао обезбиједити смјештај за такмичаре и госте који долазе повремено у Прњавор 

приликом одржавања многобројних спортских и културних манифестација. 

 

Мото-клуб „Прњавор 07“ обратио се захтјевом за додјелу дијела зиданог објекта 

који дуже времена стоји неискоришћен и у стању је пропадања. Обзиром на досадашње 

домаћинско поступање приликом коришћења раније додијељеног објекта, додјела 

квалитетнијег објекта је сасвим оправдана и омогућиће још квалитетнији рад мото-клуба. 

Мото-клуб „Прњавор 07“ ради на промоцији саобраћајне културе, учествује у 

многим хуманитарним акцијама и успјешно промовише општину Прњавор. 

 

Карате клуб „Ипон“ обратио се захтјевом за додјелу подрумског простора за 

потребе клуба а планирана су улагања у адаптацију просторија. Чланови клуба постижу 

врхунске резултате свјетског нивоа и успјехе којима промовишемо, како нашу општину, 

регију, тако и Републику Српску. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства.  

 

 

 

 

 


