
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина општине Прњавор на 
46. сједници одржаној дана ________ 2016. године, донијела је 
 

 

 
   О Д Л У К У 

о давању на привремено кориштење објекта  
  

 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Прњавор даје на привремено кориштење, без накнаде, 
објекат који се неће уклањати, експроприсан по члану 11. Закона о експропријацији, за 
потребе изградње аутопута Бања Лука - Добој и то: 

- ПЕЈЧИЋ ДУШКУ, сину Илије, експроприсани објекат означен као стамбени 

објекат, величине у основи 6,65 x 8,20 м, спратности: П + М, те господарске објекте, 
изграђене на земљишним парцелама означеним као к.ч.бр. 399/6 и 399/9, уписане у ПЛ 

број 18 к.о. Поточани (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.230/3, 230/1 

и 230/15, уписаним у зк.ул. бр. 72 и 61 исте к.о. 

 

Члан 2. 
 

Даје се овлаштење начелнику општине Прњавор да закључи уговор о давању 

објеката из члана 1. ове одлуке на привремено кориштење, без накнаде, између општине 
Прњавор и Пејчић Душка.    

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о давању на 
привремено кориштење објекта („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/14). 

 

 

Члан 4. 
 

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

гласнику општине  Прњавор“. 

 

 

 
Број: 01-022-___/16                            ПРЕДСЈЕДНИК      

Дана: _________2016. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                         

                    Борко Лукановић 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               



                                                   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 

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

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

 Влада Републике Српске својом одлуком број 04/1-012-2-508/09 од 26.03.2009. 

године утврдила је да је од општег интереса изградња аутопута Бања Лука – Добој. На 
основу ове одлуке током 2009. године приступило се поступку експропријације 
непокретности преко којих пролази траса аутопута. 

У поступку рјешавања имовинско – правних односа на траси аутопута, поред 

објеката који су предвиђени за рушење налазио се и одређен број објеката изван трасе 
аутопута, који се не морају уклањати. 

Савјет за праћење извршења Уговора о концесији између Републике Српске и 

СТРАБАГ АГ“ донио је дана 04.12.009. године закључак, којим је дата сагласност да се 
објекти експроприсани по члану 11. ЗЕ (који се не морају уклањати) ставе у функцију 

рјешавања социјалних проблема јединица локалне самоуправе на чијем се подручју 

налазе. 
Рјешењем начелника општине број 01/1-473-2/09 од 08.04.2010. године, именована 

је Комисија за примопредају грађевинских објеката на будућој траси ауто-пута Бања Лука 
– Добој, која је након проведеног поступка доставила начелнику општине извјештај о 

извршеној примопредаји експроприсаних објеката, у којем се између осталог наводи и 

који се то објекти не морају уклањати. 

Борачка организација општине Прњавор доставила је овом органу захтјев за 
додјелу Пејчић Душку предметне стамбене јединице са господарским објектима. У 

захтјеву се наводи да је Пејчић Душко борац Војске Републике Српске, који је 
извршавајући редовне борбене задатке као припадник ВП 7519 Прњавор, ратна јединица 
Вукови са Вучијака на озренском ратишту у мјесту Подјселово од стране непријатељских 

муслиманских снага заробљен дана 21.07.1995. године, а након тортуре и мучења у 
заробљеништво у мјесту Калошевићи, општина Теслић размијењен дана 27.01.1996. 

године. Даље се наводи да је именовани без смјештаја, те да је повремено био збринут 
код сабораца из ратне јединице Вукови са Вучијака и да се ради о једном од најтежих 

социјалних случајева на подручју општине Прњавор, а приходе за живот обезбјеђује само 

од личне инвалиднине. 
Обзиром да је Скупштина општине Прњавор Одлуком о давању на привремено 

кориштење објекта („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/14) предметну 
стамбену јединицу са господарским објектима дала на привремено кориштење Кљунић 

Нади, која је умрла дана 13.01.2016. године, овом одлуком ставља се ван снаге раније 
донесена одлука.  

У захтјеву се наводи да је Делегација Борачке организације општине Прњавор 

изашла на терен и утврдила да је предметна стамбена јединица тренутно празна и 

неусељена, те да је у доста рушевном стању, али да се може уредити за становање 
именованог.  

Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 
 

          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 



 
 
 
 
          ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 

 
О Д Л У К А 

о давању на привремено кориштење објекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
                    ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника 
 

 
Прњавор, мај 2016. године 
 

 

 



 

 


