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Април, 2018. годинe 



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

Републике Српске“, број 97/16), члана 20. Закона о споменицима и спомен-обиљежјима 

ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), члана 18. 

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

чланова 161. и 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17., 23/17. и 32/17), Скупштина општине Прњавор 

је на ____сједници одржаној дана ___.___. 2018. године, д о н и ј е л а  

 

 
 

О Д Л У К У 

 

о прихватању Иницијативе за изградњу споменика погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата Војске Републике Српске у мјесној заједници Oтпочиваљка-Мрачај 

 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Прњавор прихвата Иницијативу за изградњу споменика 

погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске у мјесној 

заједници Отпочиваљка-Мрачај, на земљишној парцели означеној као к.ч. број 1250, 

уписана у ПЛ бр. 171 КО Отпочиваљка-Мрачај. 

 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине  Прњавор“. 

 

 

 

 

Број: 01/1-022-           /18 
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                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 
 

                                                                   

 

                                          

 

 



     O 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), члану 20. став 3. 

Закона о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова („Службени 

гласник Републике Српске“, број 28/12), члану 18. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), те члановима 161. и 201. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ 21/17.,23/17. и 32/17.) 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

У складу са чланом 19. став 2., 3. и 4. Закона о споменицима и спомен-

обиљежјима ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, број 

28/12), сада покојни одборник Скупштине општине Прњавор Горан Марић упутио је 

дана 30.06.2016. године Комисији за споменике и спомен-обиљежја ослободилачких 

ратова, Иницијативу за изградњу споменика погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата Војске Републике Српске у мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај.  

Иницијатива садржи: локацију, идејно рјешење, предрачун и цијену изградње 

предметног споменика. На спомен обиљежју ће бити уклесано 5 ликова погинулих 

бораца са уписаним личним именом, годином рођења и годином смрти. Сагласност 

породица погинулих постоји. 

Поступајући по поднесеној Иницијативи, Комисија за споменике и спомен- 

обиљежја ослободилачких ратова је на 3. сједници, одржаној 05.04.2018. године, је са 3 

(три) гласа за, а 1. (један) члан није био присутан због болести прихватила Иницијативу 

за изградњу споменика погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске 

Републике Српске у мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај. 

Чланом 20. став 1. Закона о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких 

ратова прописано је да након прихватања иницијативе, Комисија за споменике и 

спомен-обиљежја ослободилачких ратова исту доставља на разматрање Скупштини 

општине, а ставом 3. истог члана прописано је да о иницијативи за подизање споменика 

и спомен-обиљежја од великог значаја за јединицу локалне самоуправе коначну одлуку 

доноси скупштина општине. 

За изградњу споменика погинулим борцима отаџбинског рата 1992-1995 године 

дата је сагласност Епарскијског управног одбора Православне епархије бањалучке број 

312 од 05.12.2017, године из разлога што би се споменик градило на земљишту СПЦ 

Насеобина Лишња. 

Имајући у виду наведено, предлажемо да Скупштина општине Прњавор након 

разматрања предложене иницијативе исту прихвати. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

         

Средства потребна за изградњу споменика погинулим борцима ВРС обезбјеђују 

се у буџету Општине. Средства за изградњу наведеног споменика обезбиједиће се са 

позиције капитална улагања која према предрачуну радова  износе 12.000,00 КМ са 

ПДВ-ом, у складу са измијењеним идејним рјешењем  које су предложили Недељко 

Спасојевић-ЗР“Цимонт“ Прњавор и одборник Шиканић др Бранко, а на основу 



приложене локације у дворишту СПЦ- црквено двориште на приједлог свештеника 

Радислава Петровића.  
              


