
  

 
 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

о давању сагласности за закључивање уговора о куповини земљишта 

 са Данојевић рођ. Винчић Сњежаном, кћерком Илије из Прњавора, Новаковић рођ. 

Винчић Вером, кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор, Павичић рођ. 

Винчић Војном, кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор и Винчић рођ. 

Симић Петром, кћерком Душана из Доње Илове, општина Прњавор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

                  ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника 

 

 
Прњавор, септембар 2016. године 

 

 

 



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 ___. сједници одржаној дана _________2016. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључивање уговора о куповини земљишта 

 са Данојевић рођ. Винчић Сњежаном, кћерком Илије из Прњавора, Новаковић рођ. 

Винчић Вером, кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор, Павичић рођ. 

Винчић Војном, кћерком Илије из Доње Илове, општина Прњавор и Винчић рођ. 

Симић Петром, кћерком Душана из Доње Илове, општина Прњавор 

  

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје сагласност за закључивање уговора о 

куповини земљишта означеног као к.ч.број 525/2 „Кућиште“, њива 5. класе у површини 

од 892 m
2
 и к.ч.број 525/3 „Кућиште“, њива 5. класе у површини од 614 m

2
 уписано у 

ПЛ број 253 к.о. Доња Илова (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.број 

494/3 „Кућиште“, њива, у површини од 892 m
2
 и к.ч.број 494/4 „Кућиште“, њива, у 

површини од 614 m
2
, супосјед и сувласништво Данојевић рођ. Винчић Сњежане, кћери 

Илије из Прњавора, Новаковић рођ. Винчић Вере, кћери Илије из Доње Илове, општина 

Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војне, кћери Илије из Доње Илове, општина Прњавор и 

Винчић рођ. Симић Петре, кћери Душана из Доње Илове, општина Прњавор са по 1/4 

дијела. 

(2) Земљиште из члана 1. ове одлуке служи за изградњу дијела локалног пута 

Доња Илова – Тромеђа са мостом. 

Члан 2. 

Општина Прњавор је дужна платити накнаду за купљено земљиште из члана 1. 

ове одлуке у износу од 15.060,00 КМ, и то Данојевић рођ. Винчић Сњежани, кћери 

Илије из Прњавора, Новаковић рођ. Винчић Вери, кћери Илије из Доње Илове, 

општина Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војни, кћери Илије из Доње Илове, општина 

Прњавор и Винчић рођ. Симић Петри, кћери Душана из Доње Илове, општина Прњавор 

у износу од по 3.765,00 КМ.  

       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. oве одлуке са Данојевић рођ. Винчић Сњежаном, кћерком Илије из 

Прњавора, Новаковић рођ. Винчић Вером, кћером Илије из Доње Илове, општина 

Прњавор, Павичић рођ. Винчић Војном, кћерком Илије из Доње Илове, општина 

Прњавор и Винчић рођ. Симић Петром, кћерком Душана из Доње Илове, општина 

Прњавор, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске. 

 

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). 

Чланом 30. Закона о локалној самоуправи и чланом 30. Статута општине Прњавор 

прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке о прибављању, 

управљању и располагању имовином општине. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Обзиром да је потребно ријешити имовинско – правне односе за дио локалног пута 

Доња Илова – Тромеђа са мостом, предлажемо доношење ове одлуке. 

 Дана 19.04.2012. године Винчић Петра је потписала споразум, изјављен на 

записник Одјељења за просторно уређење да се изузме дио земљишта и то дио парцеле 

к.ч.бр.525 (стари бр.494/1) к.о. Доња Илова у површини од око 1780 м2, по цијени од 10 

КМ по м
2
. 

 Након извршеног цијепања наведене парцеле, изграђен је пут и мост, а након 

провођења у катастарском операту и земљишној књизи, утврђено је да је за потребе 

изградње пута узета површина од 892 м
2
 – к.ч.525/2 (стари број 494/3), а са десне стране 

пута, гледано од правца Прњавора према Шибовској, остала је површина од 614 м
2
 – 

к.ч.525/3 (стари број 494/4), што укупно износи 1506 м
2
, а не 1780 како је наведено у 

споразуму. 

 Данојевић Сњежана доставила је изјаву да је сагласна да им се исплати накнада 

за изузето земљиште по договореној цијени на површину од 1506 м
2
. 

   

     МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За провођење ове одлуке обезбиједиће се средства у буџету општине. 

 
 

 


