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Прњавор, април 2019. године

     ПРИЈЕДЛОГ

                           О Д Л У К А 
 за утврђивање општег интереса за експропријацију
земљишта у сврху изградње пута  

 
 

 

 

 

 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

          ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

експропријацију 

општине 

начелника 



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 и 12/18), члана  161. став 

(1) и члана 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а у вези са чланом 14. став (1) 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 

66/08, 110/08, 2/15 и 79/15), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана 

___.___.2019. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за утврђивање општег интереса  
за експропријацију земљишта у сврху изградње пута 

 
Члан 1. 

           Скупштина општине Прњавор даје сагласност да се поднесе приједлог за 

утврђивање општег интереса за експропријацију земљишта у Доњим Вијачанима у 

сврху изградње пута. 

Члан 2. 

             (1) За изградњу пута у Доњим Вијачанима потребно је извршити 

експропријацију земљишта означеног као: 

- к.ч. број: 1186/9, „Брдо“, њива 6. класе у површини од 165 m
2
, уписана у ПЛ.  

број 1091 к.о. Доњи Вијачани на име посједника Малић Жарка, сина Алексе из Бања 

Луке са 1/2 дијела и Малић Рајка, сина Алексе из  Бања Луке са 1/2 дијела, а која по 

старом премјеру одговара земљишту означеном као к.ч. број: 288/11, „Брдо“ њива  у 

површини од 165 m
2
 уписана у зк.ул. број 155 к.о. Вијачани као сувласништво Малић 

Рајка, сина Алексе из  Доњих Вијачана са 1/2 дијела и Малић Жарка, сина Алексе из 

Доњих Вијачана са 1/2 дијела и 

- к.ч. број: 1186/4“, „Брдо“, њива 6. класе у површини од 366 m
2
, уписана у ПЛ.  

број 188 к.о. Доњи Вијачани на име посједника Малић Милутина, сина Алексе из 

Доњих Вијачана са 1/1 дијела, а која по старом премјеру одговарају земљишту 

означеном као к. ч. број: 288/5, „Брдо“ њива  у површини од 366 m
2
 уписана у зк.ул. 

број 154 к.о. Вијачани као сувласништво Малић Милутина, сина Алексе из Доњих 

Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Госпане, кћери Алексе из Доњих Вијачана са 1/72 

дијела, Малић Рајка, сина Алексе из  Доњих Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Жарка, 

сина Алексе из Доњих Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Ненада, сина Рајка из Бања 

Луке са са 1/360 дијела, Њежић, рођ. Прерадовић Милене кћери Бранка из Доњих 

Вијачана са 1/1080 дијела, Самац, рођ. Њежић Зорке кћери Драгомира из Прњавора са 

1/1080 дијела и Митровић, рођ. Њежић Драгице кћери Драгомира из Београда са 1/1080 

дијела. 

 (2) Корисник експропријације је општина Прњавор. 

 

Члан 3. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник општине Прњавор. 

 

 

 



Члан 4. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-__/19 

Дана: __.__.2019. године 

 

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                         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 и 12/18) и члану 161. став (1) Пословника о раду Скупштине 

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

којима је, између осталог, прописано да скупштина општине доноси одлуке. 



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 
 

 Одлуком Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 5/18) дата је сагласност за закључивање уговора о замјени земљишта 

наведеног у члану 2. ове одлуке за земљиште у власништву општине Прњавор означено 

као к.ч. број: 1155/16 у површини од 200 m
2
 уписано у ПЛ. број 30 к.о. Доњи Вијачани. 

С обзиром да предметни уговор није закључен из разлога што сувласници 

наведеног земљишта нису приступили закључењу уговора, нити исказали вољу за 

закључење уговора, потребно је поднијети приједлог за утврђивање општег интереса за 

експроппријацију наведеног земљишта. 

Одредбом члана 14. став (1) Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 2/15 и 79/15), прописано је да 

одлуку о утврђивању општег интереса за изградњу објекта или извођење радова на 

основу поднесеног приједлога корисника експропријације доноси Влада Републике 

Српске након претходно прибављеног мишљења скупштине јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се намјерава градити или изводити радови, у складу са 

одговарајућим планским актом. 

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), 

предлажемо ову одлуку у форми приједлога, а 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 обезбиједиће се средства у буџету општине. 

 

 

 

                         

 

 

 


