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

Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19), чланa 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на __. сједници одржаној 

_____.2019. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  

 

 

1. Именује се Комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), 

у поступку продаје непокретности у својини општине Прњавор, означене као к.ч. број: 

803/2 „Буовци“ њива 5. класе, у површини од 4391 м
2
, уписана у ПЛ број 22, к.о. Доњи 

Гаљиповци, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а која по старом премјеру 

одговара земљишту означеном као к.ч. број: 66/3 „Буовци“ њива, у површини од 4391 м2
, 

уписана у „А“ листу зк.ул. број 554, к.о. Гаљиповци Српски, власништво општине Прњавор 

са 1/1 дијела, која се налази ван зоне градског грађевинског земљишта, у сљедећем саставу: 

1) Бесима Мујанић, предсједник, 

2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 

3) Милоранка Лазаревић, члан, 

4) Наташа Остојић, замјеник члана, 

5) Драгана Марковић, члан, 

6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак лицитације у поступку продаје 

непокретности у својини општине Прњавор, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе прописано је да одлуку о 

начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе доноси 

скупштина јединица локалне самоуправе, на приједлог начелника општине. 

 Чланом 11. правилника прописано је да поступак лицитације спроводи Комисија за 

спровођење јавног надметања, коју именује надлежни орган из члана 5. овог правилника. 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 

 
Број: _________/19                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: _____.2019. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 

 



 

„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.“. 

 


