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        ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно

 

 

 

 

Н А Ц Р Т 

грађевинском земљишту 

 

просторно уређење 



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

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 69. став (1) Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 37. став (2), 

тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 

12/18) и члана 161. 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 ________. 2019. године, донијела је 

 

                                                                         О Д Л У К У 

 о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора  
и грађевинском земљишту 

 

Члан 1. 

 

  (1) У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 28/14, 6/16, 31/17 и 33/17), у члану 19. у ставу 1. број: „5“ замјењује се 

бројем: „6“. 

  (2) У истом члану у ставу 1. послије ријечи: „ Зона V“, текст се брише и додаје се нови 

текст, који гласи:  

„Простор који почиње на крају улице Рајка Малешевића на тромеђи катастарских 

општина Прњавор, Коњуховци, Караћ и иде у правцу југоистока парцелом 1887 к.о. Прњавор и 

иде до споја са регионалним путем Р 474, даље у правцу истока регионалним путем око 70 

метара гдје ломи према сјеверу иде парцелама 728, 729 к.о. Караћ прати поток у дужини око 

160 метара гдје ломи источно и иде границом парцела 715/7, 715/1, 715/8 к.о. Караћ те јужно 

путем границом парцела 697/5, даље у правцу сјевероистока  иде границом парцела 696/3, 

696/1, 696/4, 687/15, 687/3, 687/14, 687/13, 687/11, 687/10, 687/9, 687/8, 687/7, 687/6 затим преко 

парцеле 674 и наставља границом парцела 668/3, 668/5 и 664/2. к.о. Караћ. Даље се граница 

наставља у правцу југ-југоисток и иде макадамским путем у дужини око 150 метара до споја са 

регионалним путем, даље прелази у к.о. Бабановце и иде у правцу истока границом парцела 

11/2, 11/3, 16/1 затим у правцу југа границом парцела 13, 12, 9/1, 8/1, 4/10, 4/2 затим западно 

границом парцела 7, 6/14, 5/2, 6/16, 6/9 преко парцеле 3/1 затим јужно границом парцела 1165/1, 

1164/7, 1164/6 те преко парцеле 1164/15, 1164/13, 1164/10, преко парцеле 1164/5 затим 

сјеверозападно границом парцела 1164/16, 1164/3, 1176/5, 1176/4, 1176/3, 1175/1к.о. Бабановци 

до потока Радуловац на граници са к.о. Прњавор. Граница се даље наставља у правцу југ-

југоисток и прати поток Радуловац који је уједно и граница између к.о. Прњавор и к.о. 

Бабановци, дужина ове границе јеоко 3,9 км и иде све до ушћа у ријеку Вијаку. Затим преко 

моста наставља регионалним путем Р 474 у правцу југоистока до границе парцела 268/5, 268/4, 

преко парцеле 268/8, 268/3 затим западно границом парцела 268/6, 268/2 затим југозападно 

границом парцела 268/7, 268/1, 269/6, преко парцеле 289/3, 290/2, 289/1 к.о. Вучијак. Граница 

даље иде сјеверно ријеком Вијаком до тромеђе три катастарске општине Прњавор, Вучијак и 

Околица, гдје је уједно и ушће Лишње у Вијаку. Граница даље иде узводно уз ток Лишње у 

правцу запад- сјеверозапада до парцеле 568 к.о. Околица и даље наставља границом парцела 

589/7, 589/6, 589/3, 589/5 прелази пут означен као парцела 568, затим преко парцеле 565 опет 

наставља путем парцела 568, затим у правцу југ-југозапад иде до парцеле 561 гдје излази на  

локални пут. Граница даље иде локалним путем озн. као парцела 933 К.о. Околица у правцу 

сјеверозапад у дужини око 1,21 км, даље иде у правцу сјевера и иде границом парцела 357/4, 

357/10, 357/20, 357/1 ту се ломи у правцу сјеверозапада и иде граноциом парцела к.ч. 357/8, 

357/7, 357/9, 357/6, 357/23, 357/2 затим преко парцеле 321/8, преко парцеле 321/11, даље 

наставља границом парцела 321/7, 324, 327, 329/2, 329/1, 330, 312, преко парцеле 305/2, преко 



парцеле 300/19, преко парцеле 300/5, преко парцеле 296/1, границом парцеле 298/2 к.о. 

Околица. Даље наставља Бањалучком улицом озн. као парцела930/6 к.о. Околица у правцу 

сјевероисток-исток у дужини око 92 метра, граница даље иде у правцу сјеверозапада границом 

парцела 68/12, 78/1, 88/1, 88/3, 88/4, 91/1, 91/6, 92/4, 93/1, 99/2, преко парцеле 99/5, 99/1, 102/1, 

преко парцеле 116, преко парцеле 115, преко парцеле 116, преко парцеле 117, даље настваља 

границом парцела 41/1, 39/1, 38/1, 35/1, 34/1, 31/2, 31/1, 30/1, 30/2, 28/1, 27/1, 26/1, 22/1, 20, 19, 

17, 15 к.о. Околица до границе са к.о. Гаљиповци. Граница даље иде сјеверно границом парцела 

2/1, 2/6, 2/5, 1/6, 1/2, 1/5, 1/4, 1/3 к.о. Ратковац и даље наставља узводно током Лишње цца 200 

метара. Даље наставља границом парцела 592, 591, 596/2, 596/1, 597/12, 597/7 к.о. Ратковац, 

затим прелази магистрални пут М 16.1 и наставља границом парцеле 599/4 затим сјеверно 

локалним путем озн. као кпарцела 609/3 и 610/4 к.о. Ратковац дужином цца 470 метара, даље се 

граница оштро ломи и иде у правцу југоистока границом парцела 610/9, преко парцеле 429, 

616/45, 616/17, 616/18, 619, 620/1 к.о. Ратковац те наставља даље јужно и иде макадамским 

путем парцелом 694 у дужини око 21 метара, ту се граница ломи источно и иде макадамским 

путем до споја са улицом Војводе Синђелића у дужини цца 885 метара, затим граница даље иде 

улицом Војводе Синђелића до раскрснице са улицом Николе Тесле. Даље граница наставља 

сјеверозападно и иде границом парцела 802/2, 802/1, 801/4, 801/9, 801/7, 800/2, 796, 795, 791, 

789, 788/2, 787/2, 787/1, 784/2, 784/1, 778, 779/1, преко парцеле 372, 368/1, преко парцеле 368/7, 

360, 361/3, 361/1, 361/4, 353/6, преко парцеле 353/1, даље иде источно границом парцела 353/9, 

362/11, 362/9 ту се ломи сјеверно и наставља локалним путем односно улицом Рајка 

Малешевића у дужини око 680 метара све до споја одакле је зона почела. 

Зона VI - Граница креће од тромеђе к.о. Околица, Гаљиповци, Ратковац и иде ријеком 

Лишњом у правцу сјеверозапада, која у нарави представља границу к.о. Ратковац и Гаљиповци. 

Граница обухвата даље долази до границе к.о. Гаљиповци, Гаљиповци Доњи и Ратковац, те 

наставља границом к.о. Гаљиповци Доњи, Ратковац до локалног пута кроз село Ратковац 

означеног као к.ч. 693, к.о. Ратковац и иде наведеним путем до границе к.о. Ратковац и 

Коњуховци. Даље наставља локалним путем кроз село Коњуховци означеног као к.ч. 565 и к.ч. 

839, к.о. Коњуховци, те долази до четворомеђе парцела к.ч. 839, 837, 297 и 303/2, к.о. 

Коњуховци, даље наставља у правцу сјевера границом парцела к.ч. 297, 303/2, 312, 302, 314/1, 

314/2, 333, 300, 295/2, 334,335 и долази до пута у к.о. Коњуховци означеног као к.ч. 336. Ту се 

граница ломи у десно у правцу истока, иде наведеним путем до споја са улицом Рајка 

Малешевића означеног као к.ч. 836, к.о. Коњуховци, која предетавља и границу к.о. Коњуховци 

и Прњавор. Ту се граница поново ломи у лијево, у правцу сјевера и иде границом к.о. 

Коњуховци и Прњавор до тромеђе к.о. Коњуховци, Прњавор и Караћ. Граница даље наставља у 

правцу југоистока границом к.о. Прњавор и Караћ и долази до тромеђе парцела кл. 1889, к.о. 

Прњавор и к.ч.727/1 и 728, к.о. Караћ. Граница даље наставља границом нарцела к.ч. 727/1, 728, 

729, 715/5, 715/4, 714/1, 715/9, 715/7,715/1, 715/3, 715/8, 696/3, 697/1, 697/5, 697/8, 697/9, 697/, 

696/1, 696/4, 687/3,- 687/15, 687/14, 687/13, 687/11, 687/10, 687/9, 687/8, 687/7, 687/6, 681, 674, 

668/3, 668/5, 628/10, 664/2, 663/2, 670/11, 664/3, 670/3, 670/8, 669/2, 669/3, 663/1, 672/2, 

пресијеца регионални пут Р 474 означен као к.ч. 1627, к.о.Бабановци, наставља десном ивицом 

наведеног пута до споја са путем кроз село Бабановце означеног као к.ч. 1628. Ту се граница 

ломи у правцу југа и иде наведеним локалним путем до раскршћа са локалним путем кроз село 

Бабановце означеним као к.ч. 1634/1, звано мјесто Криж. Граница даље наставља у правцу 

истока и иде путем к.ч. 1634/1 до локалног пута означеног као к.ч.1515, к.о. Бабановц-гдје се 

граница ломи у правцу југа и иде наведеним путем до тромеђе к.ч. 1515, 1517 и 1575, наставља 

границом к.ч. 1517, 1575,1574, 1573, 1571 и 1576, те долази до ријеке Вијака која представља 

границу к.о. Бабановци и Вучијак. Наставља у правцу истока ријеком Вијака до тромеђе к.ч. 

3872/1(ријека Вијака), 634/1 и 1/6, к.о. Штрпци Горњи наставља границом парцела к.ч. 1/6 и 

634/1, к.о, Горњн Штрпци, прелази Магистрални пут Прњавор - Дервента и наставља у правцу 

истока десном ивицом наведеног пута означеног као к.ч. 3834/1 те долази до тромеђе парцела 

к.ч. 3834/1, 434/18 и 430 к.о. Горњи Штрпци и наставља у правцу југа ивицом доводног канала 



до пута означеног као к.ч. 3840/1 (пут за Лепире), гдје граница ломи у правцу југоистока, иде 

наведеним путем до тромеђе парцела к.ч.3840/1, 593/1 и 593/2, наставља у правцу југозалада и 

иде границом парцела к.ч. 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 598/1, 591, 590/3, 585/7, 585/9, 

585/11, 585/13, 584/2, 582/3, 803/7, 803/9, 800/1, 797, 796, 600 и долази до пута означеног као к.ч. 

3841/2, гдје граница ломи у десно и иде наведеним путем до тромеђе парцела к.ч. 3841/2, 678 и 

680 к.о. Горњи Штрпци. Ту се граница ломи у правцу југозапада и иде границом парцела к.ч. 

678, 683/1, 676, 674, 672/3, 675, долази до пута к.ч. 659, иде наведеним путем, долази до 

тромеђе к.ч. 659, 652/1 и 652/2, наставља границом парцела кл. 652/1, 652/2, 651 и долази до 

потока Гњилаћ, који представља границу к.о. Горњи Штрпци и Вучијак, иде поменутим 

потоком у правцу југа до ушћа потока Нетача у поток Гњилаћ, даље наставља у истом правцу 

потоком Нетача означеним као к.ч. 864, к.о. Вучијак и долази до локалног пута означеног као 

к.ч. 205 к.о. Вучијак, гдје се граница ломи у правцу југозапада и иде путем к.ч. 205 до раскршћа 

са путем к.ч. 211, к.о. Вучијак. Граница даље наставља локалним путем к.ч. 211 и иде у правцу 

сјевера, заобилази мјесно гробље означено као к.ч. 210, наставља поменутим путем у истом 

правцу до раскршћа са путем означеним као к.ч. 127 к.о. Вучијак. Даље граница ломи у правцу 

сјеверозалада, иде путем к.ч. 127 к.о. Вучијак, долази до моста преко доводног канала у 

Лужанима, ломи у лијево и наставља у правцу југозапада ивицом доводног канала до ријеке 

Вијаке која представља границу к.о. Вучијак и Околица, наставља истим правцем ријеком 

Вијака до тромеђе к.о. Вучијак, Околица и Доња Мравица. Граница даље наставља границом 

к.о. Околица и Доња Мравица, долази до тромеђе к.о. Околица, Доња Мравица и Мравица, 

наставља границом к.о. Околица и Мравица, долази до тромеђе к.о. Околица, Мравица и 

Гаљиповци, даље наставња у правцу сјевера границом к.о. Околица и Гаљиповци и долази до 

ријеке Лишња одакле је граница обухвата и почела.“. 

 

Члан 2. 

 

У члану 26. у ставу (1) ријечи: „и дугих подземних помоћних“ замјењују се ријечима: „и 

других помоћних подземних и сутеренских.“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 44. ријечи: „до 15 м
2
“ замјењују се ријечима: „до 40 м

2
“, а послије ријечи: „и 

цистерни за воду,“ додају се ријечи: „надстрешнице и перголе до 15 м
2
.“. 

 

Члан 4. 

 

 (1) У члану 46. у ставу (2) послије ријечи: „и други објекти“ тачка брише се и додају 

ријечи: „ који својом намјеном допуњују садржај главног објекта.“. 

(2) У истом члану послије става (2) додаје се нови став (3), који гласи: 

(3) „За обављање дјелатности, привремени објекти морају испуњавати минималне 

техничке услове - у погледу просторија, уређаја и опреме, прописане за ту врсту дјелатности.“. 

  
 Члан 5. 

 

 У члану 49. у ставу (4) послије ријечи: „урбанистичко-техничким условима“ тачка се 

замјењује двотачком и додају тачке 1), 2), 3) и 4), које гласе: 

 „1) Фасадна облога киоска мора бити од сендвич панела са термо испуном, спољне 

облоге од таласастог лима или сендвич панела – у неутралним бојама,  

 2) кров треба бити скривен једноводни, покривача од таласастог лима или сендвич 

панел. 

 3) све стаклене површине (фиксне и мобилне) морају бити од сигурносног ламелираног 

или термоизолационог стакла, постављене у алуминијумске профиле и 

            4) ради противпровалне заштите, могуће је постављање роло решетке.“. 

 



Члан 6. 

            Послије члана 50. наслов 2.2. мијења се и гласи: 

„2.2. Баште (отворене-љетне и затворене -зимске баште).“. 

 

Члан 7. 

 

Члан 51. мијења се и гласи: 

„(1) Баште се могу постављати на површини испред, бочно или у залеђу угоститељског 

објекта, у нивоу угоститељског објекта и по правилу у дужини угоститељског објекта.  

(2) Површина на којој се башта угоститељског објекта може постављати - одређена је 

дужином фронта угоститељског објекта. 

(3) Површина баште из става 2. овог члана, може бити проширена на околну површину, 

а у границама зграде у којој се угоститељски објекат налази, под условом да се прибави 

сагласност власника, испред којег се башта поставља. 

(4) Отворене (љетне) баште су простори, ненаткривени или наткривени са припадајућим 

мобилијаром (столови, столице, сунцобрани, индустријски склопиве тенде  и сл.)  испред 

угоститељских објеката, лоцирани на јавној површини. 

(5) Отворене (љетне) баште могу се лоцирати и на површинама у склопу парцела 

индивидуалних стамбено-пословних објеката који посједију грађевинску дозволу и употребну 

дозволу за пословни објекат угоститељске намјене. 

(6) У периоду када се не врши коришћење отворене (љетне) баште, исту треба уклонити 

и довести површину у првобитно стање.“. 

 

Члан 8 

. 

 Члан 52. мијења се  и гласи: 

„(1) Баште (отворене и затворене) по правилу се постављају тако да буду одвојене од 

зграде у којој се угоститељски објекат налази,  а када се постављају уз зграду, не смију ометати 

главне пјешачке токове, улазе у зграду  или дворишта, умањивати саобраћајну прегледност,  

као и да не нарушавају архитектонске вриједности зграде. 

(2) Баште морају бити безбједне за несметано кретање дјеце, старих лица и лица са 

умањеним тјелесним способностима. 

(3) Башта треба да буде једноставног облика основе и постављају се у нивоима 

пословног простора угоститељске намјене. 

 (4) Простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити ужи од 1.50 м, а удаљеност 

баште односно њене ограде од руба саобраћајнице не смије бити мања од 1.50 м. 

(5) Отворена (њетна) љетна башта може бити наткривена или ненаткривена. 

(6) Наткривање отворене (љетне) баште врши се сунцобранима, покретним конзолним 

тендама, покретним перголама или надстрешницама и постављањем сјенила лаке конструкције.  

(7) Сјенила лаке монтажно-демонтажне конструкције код отворене (љетне) баште, 

постављају се у односу на подну површину  у износу од најмање 2,2 м и покривене су лаким 

материјалом. 

(8) У првој зони градског грађевинског земљишта, могуће је постављање искључиво 

индустријских склопивих  сјенила - у беж или неутралној боји.“. 

 

Члан 9. 

 (1) У члану 53. у ставу (1), тачки 6) ријечи: „стамбене објекте“ замјењује се ријечима: 

„стамбено-пословне објекте.“. 

 (2) У истом члану у ставу (1) послије тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи: 

„7) Материализација отворених (љетних) башта - својим материјалима, бојом и 

димензијама морају да представљају функционалну цијелину, треба да садрже материјале 



неутралног  колорита у боји природних материјала, као и транспарентне елементе од статички 

стабилног ламелираног или термоизо стакла.“. 

(3) Досадашња тачка 7) постаје тачка 8). 

(4) Послије тачке 8) додаје се тачка 9) која гласи:                                                                             

„9) Код башта са подном платформом, ограда се поставља по њеном ободу и дуж каскада подне 

платформе. Ограда мора бити транспарентне конструкције или од прозирног материјала, 

висине до 1 м - у односу на подну површину баште.“. 

   Члан 10. 

 

 (1) У члану 54. став (2) мијења се и гласи: 

           „(2) Материјализација затворене (зимске) баште мора бити изведена лако мобилним 

елементима од савремених материјала са нагласком на природне материјале и то:  

            1) Фасаде затворених (зимских) башта својим већим дијелом су транспарентне, од 

провидног ПВЦ материјала или  остакљене  статички стабилним стакленим облогама- 

ламелирано стакло или термоизостакло, са могућношћу уградње клизних система. 

            2) Кров треба бити скривен једноводни, од лаких материјала, са могућношћу остакљења 

статички стабилним стаклом. 

            3) Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове, пројектована тако да 

има врата која се отварају у поље, посједује свјетиљку противпаничне расвјете и апарат за 

гашење пожара. 

           4) Средња висина сјенила у односу на под баште затвореног типа, мора износити најмање 

2,8 м.“. 

           (2) У истом члану став (5) брише се. 

 

  Члан 11. 

 

 У члану 71. послије става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

„(3) Изузетно од става (2) овог члана, за легално изграђени привремени зидани објекат 

може се, по захтјеву инвеститора, односно власника објекта, продужити важност локације у 

складу са одредбама ове одлуке.“. 

 

Члан 12. 

 

 У члану 78. ставу (1) ријечи: „од стране Одјељења за просторно уређење или друге 

овлаштене установе“ замјењују се ријечима: „овлашћене пројектанске куће са лиценцом за 

просторно планску документацију.“.  

 

Члан 13. 

 

(1) У члану 89. у ставу (2) послије ријечи: „и тераса“ тачка се брише и додају ријечи: „ 

без нарушавања основног концепта архитектонског обликовања стамбеног објекта колективног 

становања.“. 

(2) У истом члану послије става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

           „(3) Балконе, терасе и лође затварати по истој вертикали објекта колективног 

становања.“. 

 

Члан 14. 

 

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

Општине Прњавор“. 

 

 

 



Број: _________/19                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: _____. 2019. 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. став (2), тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члану 69. став (1) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16),  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). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Основна Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, донесена је 2014. 

године, а измјене и допуне одлуке су услиједиле 2016. и 2017. године. 

 Разлози за доношење измјена и допуна ове одлуке, јесте детаљнији приступ појединим 

питањима која третира ова одлука, и потреба за једнообразним дефинисањем услова за 

изградњу одређених врста објеката. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

 За провођење ове одлуке нису потребна финансијска средства. 

 

 

 

 
 

 


