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ОДЛУКА 

додјели  на привремено коришћење пословног простора

Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора

 

 

 

    

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне

      и инвестиције 

2018. године 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

пословног простора  

Прњавора 

комуналне послове     



На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 10. Одлуке о 

условима за давање пословних простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 12/16) 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 дана _________2018. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о  додјели на привремено коришћење пословног простора  

Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора 

 

` 

  Члан 1. 

Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора додјељује се на привремено 

коришћење без накнаде пословни простор у приземљу стамбено-пословне зграде 

(„Борачка зграда“) изграђеној на земљишту означеном као: к.ч. број 961/14, уписаној у 

посједовни лист 225 к.о. Прњавор, у Борачкој улици број 16 у Прњавору, укупне 

површине 51,86 m
2
, својина општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 

 

Члан 2. 

Пословни  простор  из члана 1. ове одлуке додјељује се Планинарском друштву „Корак 

више“ из Прњавора за обављање њихове дјелатности, на период од четири године. 

 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да са корисником пословног простора 

Планинарским друштвом „Корак више“ из Прњавора закључи уговор о условима и начину 

коришћења простора, те правима и обавезама уговорних страна.  

 

Члан 4. 

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

општине Прњавор“. 

 

 

Број: 01-022- __ /18                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: _____2018. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            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. став (2), тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члану 37. став 

(2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17), члану 10. Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на 

привремено коришћење („Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 12/16) и 

члановима 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

Одредбама чланова 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи, члана 37. став 

(2), тачка 2) Статута општине Прњавор и члана 161. Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор, прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке, а 

одредбом члана 10. Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на 

привремено коришћење је прописано да одлуку о давању пословних простора и објеката 

на привремено коришћење досноси Скупштина општине на приједлог Начелника. 

Одредбом члана 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

прописано је да предлагач може поднијети приједлог општег акта по скраћеном поступку, 

ако није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом 

предвиђена јавна расправа.  

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Планинарско друштво „Корак више“ из Прњавора обратило се захтјевом за додјелу на 

коришћење пословног простора за обављање њихове дјелатности. 

С обзиром да се у приземљу стамбено-пословне зграде у Борачкој улици број 16, налази 

пословни простор који се не користи, а који је власништво општине, предлаже се додјела 

овог пословног простора на привремено коришћење у складу са одредбама Одлуке о 

условима за давање пословних простора и објеката на привремено коришћење 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13 и 12/16). 

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 ову одлуку 

у форми приједлога. Сматрамо да исту није претходно потребно разматрати у нацрту, из 

разлога што није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим 

прописом предвиђена јавна расправа.  

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства.  

 

 

 


