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     ПРИЈЕДЛОГ

  

О Д Л У К А 

ачелнику општине Прњавор да закључи уговор

пштине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне

                           правна питања

                                                                          

године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

уговор о заједничком 

Српске“ Бања Лука 

Начелник општине                    

за јавне набавке, 

питања и прописе 



 

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, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ___. сједници одржаној 

__________.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлаштења Начелнику општине Прњавор да закључи уговор о заједничком 

улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

(1) Скупштина општине Прњавор даје овлаштење Начелнику општине Прњавор  

да закључи уговор о заједничком улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви 

Републике Српске“ Бања Лука. 

(2) Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобни односи, права, обавезе  

и одговорности  уговорних  страна у вези са изградњом кружног тока са двије траке на 

раскрсници магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474, у насељу „Вијака“, 

општина Прњавор. 

 (3) Регулационим планом „У зони утицаја магистралног пута М-16.1“ 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 20/11),  планирана је изградња кружног 

тока са двије траке на раскрсници магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474, 

у насељу „Вијака“, на земљишту означеном као к.ч.број 85/1,85/2, 85/3, 85/4, 86/2, 

270/2, 270/3, 271/2, 271/3, 271/4, 271/7, 275/1, 275/2, 857/1 и 861/5 к.о.Вучијак. 

 (4) Кружни ток из става 3. oвог члана је дио магистралног пута М-16.1 и 

регионалног пута Р-474, којим управља ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука у 

складу са законом.  
Члан 2. 

 

 (1) Уговором из члана 1. ове одлуке биће одређено да Општина Прњавор 

преузима следеће обавезе: 

1) да из средстава буџета општине финансира израду пројектне документације за  

кружни ток из члана 2. тачка 1. уговора, 

2) да обезбиједи средства намијењена за рјешавање имовинско-правних односа,  

3) да преко Правобранилаштва Републике Српске поднесе приједлог Влади 

Републике Српске, да се утврди општи интерес за експропријацију некретнина 

означених као к.ч.број 85/1 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. 

Прњавор са 1/1 дијела (стари број 1181/460, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као 

државна својина), к.ч.број 85/3 уписана у ПЛ број 314 к.о. Вучијак као посјед Живковић 

Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела (стари број 1181/349, уписана у зк.ул.број 3017 к.о. 

Прњавор као власништво Живковић Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела), к.ч.број 85/4 

уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари 

број 1181/475, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна својина), к.ч.број 

86/2 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела 

(стари број 1181/476, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна својина), 

к.ч.број 270/3 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 



дијела (стари број 1235/170, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна 

својина), к.ч.број 271/3 уписана у ПЛ број 326 к.о. Вучијак као посјед „Парма тренд“ 

д.о.о. Трн са 1/1 дијела (стари број 1235/79, уписана у зк.ул.број 625 к.о. Прњавор као 

власништво „Парма тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 дијела), к.ч.број 271/4 уписана у 

ПЛ број 442 к.о. Вучијак као посјед Нановскиј Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела 

(стари број 1235/83, уписана у зк.ул.број 1447 к.о. Прњавор као власништво Нановскиј 

Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела), к.ч.број 271/7 уписана у ПЛ број 33 к.о. Вучијак 

као посјед Путеви дирекција са 1/1 дијела (стари број 1235/117, уписана у зк.ул.број 

2454 к.о. Прњавор као власништво Чолић Иве, сина Јозе са 1/1 дијела), к.ч.број 275/1 

уписана у ПЛ број 325 к.о. Вучијак као посјед Муратовић рођ. Блавицки Марије, кћери 

Штефана са 1/1 дијела (стари број 1235/49, уписана у зк.ул.број 3235 к.о. Прњавор као 

власништво Муратовић рођ. Блавицки Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела), које улазе 

у састав кружног тока из члана 2. тачка 1. овог уговора. 

4) да преко Правобранилаштва Републике Српске поднесе приједлог 

Републичкој управи за геодетске и имовиснко-правне послове Подручна јединица 

Прњавор Влади Републике Српске за експроприијацју некретнина означених као 

к.ч.број 85/1 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 

дијела (стари број 1181/460, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна 

својина), к.ч.број 85/3 уписана у ПЛ број 314 к.о. Вучијак као посјед Живковић 

Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела (стари број 1181/349, уписана у зк.ул.број 3017 к.о. 

Прњавор као власништво Живковић Младена, сина Дојчина са 1/1 дијела), к.ч.број 85/4 

уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела (стари 

број 1181/475, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна својина), к.ч.број 

86/2 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 дијела 

(стари број 1181/476, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна својина), 

к.ч.број 270/3 уписана у ПЛ број 36 к.о. Вучијак као посјед „Ратар“ а.д. Прњавор са 1/1 

дијела (стари број 1235/170, уписана у зк.ул.број 2365 к.о. Прњавор као државна 

својина), к.ч.број 271/3 уписана у ПЛ број 326 к.о. Вучијак као посјед „Парма тренд“ 

д.о.о. Трн са 1/1 дијела (стари број 1235/79, уписана у зк.ул.број 625 к.о. Прњавор као 

власништво „Парма тренд“ д.о.о. Трн Лакташи са 1/1 дијела), к.ч.број 271/4 уписана у 

ПЛ број 442 к.о. Вучијак као посјед Нановскиј Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела 

(стари број 1235/83, уписана у зк.ул.број 1447 к.о. Прњавор као власништво Нановскиј 

Еугена, сина Владимира са 1/1 дијела), к.ч.број 271/7 уписана у ПЛ број 33 к.о. Вучијак 

као посјед Путеви дирекција са 1/1 дијела (стари број 1235/117, уписана у зк.ул.број 

2454 к.о. Прњавор као власништво Чолић Иве, сина Јозе са 1/1 дијела), к.ч.број 275/1 

уписана у ПЛ број 325 к.о. Вучијак као посјед Муратовић рођ. Блавицки Марије, кћери 

Штефана са 1/1 дијела (стари број 1235/49, уписана у зк.ул.број 3235 к.о. Прњавор као 

власништво Муратовић рођ. Блавицки Марије, кћери Штефана са 1/1 дијела). 

 (2) Уговором из члана 1. ове одлуке биће одређено да ЈП „Путеви Републике 

Српске“ Бања Лука преузима следеће обавезе: 

1) да обезбједи финансијска средства за изградњу кружног тока наведеног у 

члану 2.  тачка 1. овог уговора и да у вези са изградњом тог кружног тока: 

- проведе поступак јавних набавки за избор најповољнијег понуђача  у складу са 

Законом о јавним набавкама,  

- закључи уговор о грађењу са извођачем радова и да извођача радова уведе у 

посао, 

- именује надзорни орган, који испуњава услове у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, који ће вршити стручни надзор над извођењем радова и да 

са надзорним органом закључи уговор, 



- пријави почетак радова надлежној урбанистичко–грађевинској инспекцији за 

предметни кружни ток, 

 - плати комисију за технички пријем објекта, 

 2) да као управљач магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474, поднесе 

захтјеве за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе Министарству за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, те да по завршетку 

објекта надлежном органу поднесе захтјев за издавање употребне дозволе и да у 

потпуности заступа интересе уговарача у управном поступку по овим захтјевима. 

 

Члан 3. 

 

Уговором ће бити одређено да су уговорне стране сагласне да се локацијски 

услови и грађевинска дозвола издају на име ЈП „Путеви РС“ Бања Лука, као  управљача 

магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474, те да ће настојати да овај уговор 

реализују заједнички у обостраном интересу, у току текуће године. 

 

Члан 4. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/18                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2018. 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 

 

Обзиром да постоји потреба да се закључи уговор о заједничком улагању између 

Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука којим ће се уредити 

међусобни односи, права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са 

изградњом кружног тока са двије траке на раскрсници магистралног пута М-16.1 и 

регионалног пута Р-474, у насељу „Вијака“, општина Прњавор, предлажемо доношење 

ове одлуке. 

 

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, 23/17 и 32/17), 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. 

 


