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Прњавор, август 2017. године

 

 

     ПРИЈЕДЛОГ

  

О Д Л У К А 

сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане

у корист Општине Прњавор 

 

   

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

  ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

                                                                          

године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

потраживања уписане  

Начелник општине 

начелника 



 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), члана  37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 15/17) и чланова 161. и 201 став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17) 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној дана ___________2017. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане  

у корист Општине Прњавор 

 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Прњавор даје сагласност за брисање забиљежбе  

потраживања уписане у корист Општине Прњавор, на основу рјешења Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, ПЈ Прњавор број 

21.36/714.1-1249/12 од 19.11.2012. године, а које рјешење је донесено на основу 

рјешења Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор број 05/3-531-29-212/08 од 

11.06.2012. године, на некретнинама означеним као: 

- к.ч.бр.171/1 „Ђешина њива, њива, уписанa у ПЛ број 349 к.о. Доњи Вијачани  

(нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.96/1, уписана у зк.ул.бр.1030 

к.о. Вијачани и к.ч.бр. 97/3, уписана у зк.ул.бр.767 к.о. Вијачани, посјед Прерадовић 

Љубе, сина Маринка са 1/1 дијела, 

- к.ч.бр.171/2 „Ђешина њива“, њива, уписана у ПЛ број 1169 к.о. Доњи Вијачани 

(нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.96/7, уписана у зк.ул.бр.1030 

к.о. Вијачани и к.ч.бр.97/7, уписана у зк.ул.бр.767 к.о. Вијачани, посјед Прерадовић 

Милене, кћери Маринка са 1/1 дијела, 

- к.ч.бр.172 „Ђешина њива“ кућа и зграда, двориште, уписана у ПЛ број 349 к.о.  

Доњи Вијачани (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.96/5, уписана у 

зк.ул.бр.1030 к.о. Вијачани, посјед Прерадовић Љубе, сина Маринка са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2017. године                                               СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                    Жељко Симић, мастер политикологије 

                   

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члану 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Дана 30.03.2017. године Прерадовић Војислав, син Станка из Доњих Вијачана 

поднио је захтјев за дозволу брисања забиљежбе. 

У захтјеву наводи да је на основу рјешења Јавне установе Центра за социјални 

рад Прњавор број 05/3-531-29-212/08 од 11.06.2012. године дозвољен упис забиљежбе 

потраживања у зк.ул.бр.1030 к.о. Прњавор на свим земљишно - књижним честицама 

овог улошка у корист Општине Прњавор, иако земљишно - књижна парцела означена 

као к.ч.бр.96/1 и к.ч.бр.96/5 по новом премјеру у катастарском операту није уписана као 

посјед Прерадовић Војислава, већ као посјед Прерадовић Маринка, а сада Прерадовић 

Љубе и Прерадовић Милене, по основу уговора о поклону. 

Даље наводи да је на овим парцелама његов брат Прерадовић Маринко изградио 

породичну стамбену кућу и остале господарске објекте који су као и парцеле 

искључиво његова својина, тако да те парцеле нису у стварном власништво Прерадовић 

Војислава и не могу бити оптерећене било каквим његовим теретом. 

Исто тако наводи да из ових разлога моли Општину Прњавор у чију корист је на 

темељу рјешења ЈУ Центра за социјални рад Прњавор извршена забиљежба 

потраживања у корист Општине Прњавор, да изда дозволу за брисање забиљежбе 

терета на земљишним парцелама наведеним у диспозитиву одлуке, које су грешком 

укњижене као његова својина, иако нису у његовом посједу и нису његово власништво. 

 У вези са напријед наведеним затражена је информација од Јавне установе 

Центра за социјални рад Прњавор. Центар за социјални рад доставио је информацију у 

којој између осталог наводи да је рјешењем број 05/3-531-29-212/08 од 11.06.2012. 

године Прерадовић Војиславу признао право на новчану помоћ и здравствено 

осигурање, те да је у складу са чланом 63. став 3. Закона о социјалној заштити покренуо 

поступак забиљежбе потраживања на непокретности, односно на дијелу непокретности 

у власништву именованог. Даље наводи да је чланом 133. и 134. Закона о социјалној 

заштити прописано да се у буџету Републике и у буџету јединице локалне самоуправе 

са по 50 % суфинансирају права на новчану помоћ и здравствено осигурање, те да с 

обзиром да се средства за суфинансирање права на новчану помоћ и здравствено 

осигурање обезбјеђују у буџету републике и у буџету јединице локалне самоуправе, 

брисање забиљежбе потраживања је могуће извршити само уз дозволе Министарства 

здравља и социјалне заштите и Општине Прњавор. Именовани је упутио захтјев за 

брисање забиљежбе потраживања министарству, које је предметни захтјев уз допис 

проследило Јавној установи Центар за социјални рад Прњавор. У допису се наводи да 

имајући у виду да у поступцима забиљежбе потраживања на непокретности или дијелу 

непокретности у власништву корисника социјалне заштите, није прописана дозвола, 

односно сагласност Министарства здравља и социјалне заштите, као ни у поступцима 

брисања забиљежбе потраживања на непокретностима или дијелу непокретности у 

власништву корисника социјалне заштите, произилази да је предметни захтјев 



искључиво у надлежности Центра за социјални рад Прњавор и јединице локалне 

самоуправе. 

 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није 

потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта 

по скраћеном поступку. 

Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За спровођење ове одлуке није потребно обезбиједити финансијска средства у 

буџету општине.  

 


