
 

                                                                                                             

 

ПРИЈЕДЛОГ 
 

 

 

 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

     ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника 

 

 

 

 

Прњавор, септембар 2017. године 

 



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

Републике Српске“ број 97/16), члана 11. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), чланa 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) Скупштина општине Прњавор на ___. сједници одржаној 

__________.2017. године, донијела је 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  

 
 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: 

Комисија), у поступку продаје непокретности у својини општине Прњавор, означене 

као к.ч.бр.209/21 „Мусин Цер“ њива 5, у укупној површини од 753 м
2
, уписана у ПЛ 

број 83 к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), 

што по старом премјеру одговара к.ч.бр.1031/24 „Мусин цер“ њива, у укупној 

површини од 753 м2
, уписана у зк.ул.2570 к.о. Штрпци, власништво општине 

Прњавор са 1/1 дијела, у сљедећем саставу: 

1) Синиша Тешановић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Бранка Ристић, члан, 

4) Наташа Радуловић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Милоранка Лазаревић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак лицитације, у поступку продаје  

непокретности у својини општине Прњавор, у складу са Правилником о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  

„Службеном гласнику општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Чланом 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

прописано је да одлуку о начину и условима продаје непокретности у својини 

јединице локалне самоуправе доноси скупштина јединица локалне самоуправе, на 

приједлог начелника општине. 

 

 Чланом 11. правилника прописано је да поступак лицитације спроводи 

комисија за спровођење јавног надметања, коју именује надлежни орган из члана 5. 

овог правилника. 

 



 Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

 

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

Прњавор                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 


