
 

  

 

 

   

 
Број 9       Год. 45.  

 

2. јул 2009. год. 

Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

  
170 
 

На основу члана 21. став 4. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 112/06) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08), 

Скупштина општине Прњавор на 8. сједници 

одржаној дана 01.07.2009. године донијела је  

 

ОДЛУКУ  

о измјени Одлуке о градском грађевинском 

земљишту 
 

Члан 1. 

    У Одлуци о градском грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/07, 2/08 и 10/08), члан 24. мијења се и гласи: 
 

 (1) Накнада за уређење градског грађе- 

винског земљишта и накнада за природне погодно- 

сти – једнократну ренту плаћају се у цјелокупном 

износу прије издавања одобрења за изградњу, 

доградњу, реконструкцију или надзиђивање. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана на 

захтјев инвеститора начелник општине може 

одобрити закључење уговора о одложеном плаћању 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта и накнаде за природне погодности тј. 

једнократну ренту у 12 једнаких мјесечних рата, с 

тим да прва рата доспијева за наплату прије 

издавања одобрења за изградњу, доградњу, надзиђи- 

вање и реконструкцију, а последња најкасније прије 

издавања одобрења за употребу објекта, уколико се 

одобрење за употребу затражи прије рока 

доспјелости последње рате, утврђеног уговором о 

одложеном плаћању. 

 (3) Контролу провођења претходног 

става вршиће Одјељење за финансије  и Одјељење 

за просторно уређење. 

 (4) Инвеститори који затраже могу- 

ћност одложеног плаћања дужни су доставити и 

банкарску гаранцију која покрива комплетан износ 

из уговора о одложеном плаћању.  

     (5) Уколико инвеститор не плати три (3) 

рате из уговора о одложеном плаћању бит ће 

активирана банкарска гаранција. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-143/09   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 08/05 и 06/08), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној дана 

01.07.2009. године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о давању пословних простора и објеката на 

привремено коришћење 

 
Члан 1.  

Скупштина општине Прњавор даје на 

привремено коришћење без накнаде пословне 

просторе и објекте сљедећим удружењима и 

организацијама: 

- Удружењу Рома општине Прњавор, 

пословни простор бр. 1 у објекту општине Прњавор 

у улици Светог Саве бр.12, 

- Синдикату општине Прњавор, пословни 

простори бр. 2 и 3. у објекту општине Прњавор у 

улици Светог Саве бр.12, 

- Удружењу „Повратак“, пословни простор 

бр. 20 у објекту општине Прњавор у улици Светог 

Саве бр.12, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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- Савезу удружења бораца НОР-а, пословни 

простор бр. 21 у објекту општине Прњавор у улици 

Светог Саве бр.12, 

- Општинској организацији слијепих, 

пословни простор бр. 22 у објекту општине 

Прњавор у улици Светог Саве бр.12, 

- Заводу за запошљавање Републике 

Српске, пословни простор бр. 23, 24 и 24А у 

објекту општине Прњавор у улици Светог Саве 

бр.12, 

- Спортском савезу општине Прњавор, 

пословни простор бр. 27 у објекту општине Прња- 

вор у улици Светог Саве бр.12, 

- Удружењу „Останак“, пословни простор 

бр. 38 у објекту општине Прњавор у улици Светог 

Саве бр.12, 

- Борачкој организацији општине Прњавор, 

пословни простори бр. 4 и 5 у објекту општине 

Прњавор у улици Светог Саве бр. 9, 

- Удружењу ратних војних инвалида 

општине Прњавор, пословни простор бр. 6 у обје- 

кту општине Прњавор у улици Светог Саве бр. 9, 

- Општинској организацији породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, 

пословни простори бр. 7 и 8 у објекту општине 

Прњавор у улици Светог Саве бр. 9, 

- Омладинском центру „Мала Европа“, 

пословни простор у подруму зграде на Тргу 

српских бораца бр. 33, 

- Општинском одреду извиђача 

„Кестенград“, објекат општине Прњавор (чврсти 

зидани објекат) иза Ловачког дома, 

- Мото клубу „Прњавор 07“, објекат 

општине Прњавор (дрвена барака) код Ловачког 

дома. 

 

Члан 2.  

 Пословни простори и објекти из члана 1. 

ове одлуке дају се на коришћење на период од 

четири године, рачунајући од дана закључивања 

уговора, уз могућност једностраног раскида 

уговора од стране начелника општине у случају да 

се појави потреба за коришћењем ових објеката од 

стране општинске административне службе. 

 

Члан 3. 

Начелник општине закључиће уговоре о 

давању на коришћење пословних простора и 

објеката у року од 15 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције. 

  

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-144/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној 01.07.2009. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

Поништавају се: Јавни конкурс за избор и 

именовање начелника одјељења Административне 

службе општине Прњавор, број 01-111-4/09 од 8. 

јануара 2009. године и Јавни конкурс за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Прња- 

вор, број 01-111-3/09 од 08. јануара 2009. године, а 

објављени у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 3/09 и дневном листу „Фокус“ од 15. 

јануара 2009. године. 

 

Члан 2. 

 Поново се расписује Јавни конкурс за 

избор и именовање начелника одјељења Админи- 

стративне службе општине Прњавор и секретара 

Скупштине општине Прњавор. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Фокус“. 

 
Број: 01-022-145/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,       Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08) и члана 52. 

став 2. Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/06, 

1/07 и 18/07), Скупштина општине Прњавор, на 

сједници одржаној дана 01.07.2009. године, 

донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању Здравствено-ветеринарске комисије 
 

I 

Образује се Здравствено-ветеринарска ко- 

мисија, као повремено радно тијело, у саставу:  

 1. Винчић Веселко, доктор медицине, 

предсједник,  
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 2. мр Гатарић Синиша, члан,   

 3. Петрешин Петар, дипл. ветеринар, члан,   

            4. Митрић Милкица, дипл. инж. прехра- 

мбене технологије, члан и 

            5. Сарић Славка, дипл. инж. технологије, 

члан.  

 

II 

 Задаци Здравствено-ветеринарске комисије 

су: 

 - праћење појаве заразних болести (заразне 

болести које су преносиве са животиња на човјека и 

даље се преносе са човјека на човјека) на свјетском 

нивоу и на нивоу Босне и Херцеговине и Републике 

Српске, 

 - успостављање сарадње са хигијенско-

епидемиолошком службом Дома здравља Прњавор 

и праћење појаве заразних болести на подручју 

општине Прњавор, 

 - давање упутстава и мишљења о начину 

понашања и дјеловања у смислу спречавања 

настајања заразних болести на подручју општине 

Прњавор и у случају евентуалног настајања 

заразних болести у окружењу, 

 - активно и савјетодавно учествовање у 

припреми Програма за сузбијање заразних болести 

на подручју општине Прњавор и у случају евенту- 

алног настајања заразних болести у окружењу, 

 - учествовање у изради Програма здравстве- 

не заштите становништва и животиња на подручју 

општине Прњавор у сарадњи са надлежним 

одјељењем општинске административне службе. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-111-36/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о организовању и наплати комуналне 

накнаде и трајне ренте у 2008. години, на 8. сједни- 

ци одржаној дана 01.07.2009. године, донијела  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о организовању и наплати комуналне 

накнаде и трајне ренте у 2008. години. 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-146/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информациуа о реализацији наплате комуналне 

накнада за период 2004-2008. године по Закључку 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 1/09), на 8. сједници 

одржаној дана 01.07.2009. године, донијела  

 
ЗАКЉУЧАК  

 
I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о реализацији наплате комуналне 

накнада за период 2004-2008. године по Закључку 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 1/09). 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-147/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о јавном превозу на подручју 

општине Прњавор у 2008. години, на 8. сједници 

одржаној дана 01.07.2009. године, донијела  

 
ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Скупштина општине Прњавор прихвата 

Информацију о јавном превозу на подручју 

општине Прњавор у 2008. години.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 
Број: 01-022-148/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Башић рођ. Сусак Садије кћери Мује из 

Марибора и др., а на основу члана 8. став 3. Закона 

о грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

112/06) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), 

на сједници одржаној дана 01.07.2009. године,  

доноси  

 

О Д ЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Башић рођ. 

Сусак Садије кћери Мује, Башић Зејнила сина 

Асана и малољетне Башић Инес кћери Асана 

заступане по законском заступнику мајци Башић 

рођ. Сусак Садији кћери Мује, сви из Марибора 

(Република Словенија), за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 681/5 „Катун“ њива у површини 

од 339 м2,   

- к.ч. бр. 683/3 „Катун“ њива у површини 

од 1.826 м2, уписане у ПЛ. бр. 378 к.о. Ратковац, по 

цијени од 20.000,00 ЕУР. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Башић рођ. Сусак Садија кћи Мује, Башић 

Зејнил син Асана и малољетна Башић Инес кћи 

Асана заступана по законском заступнику мајци 

Башић рођ. Сусак Садији кћери Мује, сви из 

Марибора (Република Словенија) су поднијели 

понуду којом су понудили општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 681/5 и 683/3, уписане у ПЛ. 

бр. 378 к.о. Ратковац, по цијени од 20.000,00 ЕУР. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-123/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Мехица Османа сина Хасана из 

Прњавора, а на основу члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06) 

и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), на сједници 

одржаној дана 01.07.2009. године,  доноси  

 

О ДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Мехица 

Османа сина Хасана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 824/1 „Тук“ њива у површини од 

4.010 м2, уписане у ПЛ. бр. 948 к.о. Коњуховци, по 

цијени од 25.000,00 КМ по 1000 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан  их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Мехица Осман син Хасана из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 824/1,  уписане у ПЛ. бр. 948 

к.о. Коњуховци, по цијени од 25.000,00 КМ по 1000 

м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-128/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Јокић Миленка сина Рајка из Горњих 

Штрбаца, а на основу члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

01.07.2009. године,  доноси  

 
ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Јокић Миленка 

сина Рајка из Горњих Штрбаца, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 650/65 „Ограда“ двориште у повр- 

шини  од 10 м2, 

                                         кућа и зграда у површини  

од 33 м2, уписане у ПЛ. бр. 4011  к.о. Прњавор, по 

цијени од 45.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

  

Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама члана 32. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

који намјерава да прода пословну зграду или 

пословну просторију дужан да ту зграду или 

пословну просторију претходно понуди на продају 

сувласнику, закупцу који ту зграду или просторију 

непрекидно користи најмање пет година, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или 

пословна просторија налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Јокић Миленко син Рајка из Горњих 

Штрбаца је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

650/65, уписане у ПЛ. бр. 4011 к.о. Прњавор,  по 

цијени од 45.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-129/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Шаиновић Миленка сина Богдана, а на 

основу члана 31. став 1. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 

4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 8/05), на сједници одржаној дана 01.07.2009. 

године,  доноси  
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ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Шаиновић 

Миленка сина Богдана из Црквене, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 821/19 „Станковача“ њива у 

површини од 743 м2, уписане у ПЛ. бр. 476 к.о. 

Прњавор, (сари бр. 190/23 „Станковача“ кућа, згра- 

да и двориште у површини од 743 м2, уписаним  у 

зк. ул. бр. 2117 (електронски) исте к.о.), по цијени 

од 30.000,00 ЕУР. 

 
Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
 Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Шаиновић Миленко син Богдана из 

Црквене је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

821/19, уписане у ПЛ. бр. 476 к.о. Прњавор (стари 

бр. 190/23, уписане у зк.ул. бр. 2117 (електронски), 

исте  к.о.),  по цијени од 30.000,00 ЕУР. 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-133/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Малиновић Милована сина Милана из 

Прњавора, а на основу члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, бр. 112/06) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 8/05), на сједници 

одржаној дана 01.07.2009. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Малиновић 

Милована сина Милана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 605/1 „Бријег“ њива у површи- 

ни од 577 м2,  

- к.ч. бр. бр. 605/4 „Бријег“ њива у површи- 

ни од 464 м2, 

- к.ч. бр. бр. 605/5 „Бријег“ њива у површи- 

ни од 94 м2 и 

- к.ч. бр. бр. 605/6 „Бријег“ њива у површи- 

ни од 405 м2, уписане у ПЛ. бр. 1666 к.о. Прњавор, 

по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  

Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има
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право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Малиновић Милован син Милана из Прња- 

вора је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. бр. 605/1, 605/4, 

605/5 и 605/6, уписане у ПЛ. бр. 1666 к.о. Прњавор, 

по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-135/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Кустурић Жељке сина Недељка из 

Прњавора, а на основу члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 8/05), на сједници одржаној дана 

01.07.2009. године,  доноси  
 

ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Кустурић 

Жељке сина Недељка  из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као:  

- стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бр. 2, спрат 5, број стана 18, укупне 

корисне површине од 42,26 м2, изграђен на парцели 

бр. 308/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу  уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 576 к.о. Прњавор, по цијениод 35.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно- 

шења,  а  биће  објављена  у  „Службеном гласнику 

 

општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
 Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Кустурић Жељко сина Недељка из Прњаво- 

ра је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бр. 2, спрат 5, број стана 18, укупне 

корисне површине од 42,26 м2, изграђен на парцели  

бр. 308/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 576 к.о. Прњавор, по цијени од 35.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-137/09              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Богдановић Гојка сина Обрада из 

Прњавора, а на основу члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

112/06), члана 31. став 1. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 

4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 29/94) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 8/05), на сједници одржаној дана 01.07.2009. 

године, доноси 
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ОДЛУКУ 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Богдановић 

Гојка сина Обрада из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 669/3 „Поток“ пашњак у повр- 

шини од 472 м2,  

- к.ч. бр. бр. 664/3 „Поточница“ шума у 

површини од 520 м2,  

- к.ч. бр. бр. 668/3 „Паљевина“ њива у 

површини од 634 м2,  

- к.ч. бр. бр. 668/5 „Паљевина“ њива у 

површини од 624 м2,  

- к.ч. бр. бр. 664/2 „Поточница“ шума у 

површини од 461 м2, уписане у ПЛ. бр. 400 к.о. 

Караћ, по цијени од 10,00 КМ по 1 м2; 

- к.ч. бр. бр. 672/1 „Лопата“ двориште у 

површини од 697 м2, 

                                                 кућа и зграда у 

површини од 117 м2, уписане у ПЛ. бр. 400 к.о. 

Караћ, по цијени од 40.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана 

доношења. 

 Уколико у том року подносилац понуде не 

отуђи некретнине које су предмет понуде дужан их 

је поново понудити општини Прњавор. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  
Одредбама члана 8. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске је 

прописано да јединица локалне самоуправе има 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

Одредбама члана 31. став 1. Закона о 

промету непокретности је прописано да је власник 

или правно лице које намјерава да прода стамбену 

зграду или стан као посебан дио зграде дужно да ту 

зграду или стан претходно понуди на продају 

сувласнику, носиоцу станарског права, односно 

општини на чијем се подручју та зграда или стан 

налази. 

Одредбама члана 34. Закона о промету 

непокретности је прописано да власник може 

продати понуђену непокретност другом лицу, ако 

га лице које има право прече куповине не 

обавијести писмено о прихвату понуде у року од 60 

дана, али не по нижој цијени, нити под повољнијим 

условима. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Богдановић Гојко син Обрада из Прњавора 

је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. бр. 669/3, 664/3, 

668/3, 668/5 и 664/2, уписане у ПЛ. бр. 400 к.о. 

Караћ, по цијени од 10,00 КМ по 1 м2; к.ч. бр. 

672/1, уписане у ПЛ. бр. 400 к.о. Караћ, по цијени 

од 40.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-136/0909              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 01.07.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 118/05 и 42/05), 

начелник општине Прњавор,  доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

 о допуни Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне 

службе општине Прњавор 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и системати- 

зацији радних мјеста Административне службе 

општине Прњавор – пречишћени текст („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 8/09), у Одјељењу 

за просторно уређење, у члану 21. став 1. у тачки 4. 

послије ријечи „самостални стручни сарадник за 

просторно планирање“, додају се ријечи: „и 

помоћник начелника одјељења“.  

 
Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-140-1/09                           НАЧЕЛНИК                                                                                                                   

Датум: 29. 6. 2009.год.                     мр Дарко Томаш, с.р.                                 
_________________________________________________________________________________________ 
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