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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 активностима на реализацији 

пројекта „Повелич“, на сједници одржаној 

17.09.2009. године донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Члан 1. 

1. Скупштина општине тражи од носиоца 

пројекта да одмах приступи изградњи дијела 

водоводног система, укључујући магистрални 

цјевовод према дистрибутивном резервоару на 

Пезеровом брду и дистрибутивни резервоар на 

Пезеревом брду. 

2. Скупштина општине тражи од носиоца 

пројекта да се одмах приступи радовима на 

завршетку свих започетих радова на изворишту, 

потисном цјевоводу, примарном резервоару са 

пумпном станицом на Матића брду, довршетку 

магистралног цјевовода у правцу дистрибутивног 

резервоара на Китића брду и завршетак тог 

резервоара. 

3. Скупштина општине задужује начелника 

општине и Комисију за праћење реализације 

пројекта Повелич да најмање једном у три мјесеца 

извјештава Скупштину општине о предузетим 

активностима. 

4. Скупштина општине задужује начелника 

општине да одмах предузме активности како би се 

завршила сва неопходна уговорена пројектна 

документација везана за пројекат Повелич.  

5. Скупштина општине именује Комисију 

за праћење реализације пројекта Повелич, у 

следећем саставу: 

1. Божидар Ивановић,   

2. Фрањо Ровер, 

3. Жељко Симић, 

4. Горан Земун, 

5. Драгана Ковачевић, 

6. Десимир Живанић, 

7. Бранислав Ђурић, 

8. Драгиша Милинчић, 

9. др Александар Вуковић, 

10. Сузана Шврака, 

11. др Бранко Шиканић, 

12. предсједник Одбора за заштиту изворишта  

       Повелич, 

13. представник начелника Општине.  

6. Скупштина општине Прњавор овлашћује 

Комисију да може предлагати Скупштини 

приоритете у изградњи пројекта „Повелич“. 

7. Скупштина општине Прњавор тражи од 

Савјета за развој републике Српске да размотри 

могућност одобрења додатних средстава за 

реализацију пројекта „Повелич“ имајући у виду 

чињеницу да се из већ одобрених 5,7 милиона КМ 

финансира изградња потисног цјевовода „Фабрика 

воде Дренова – базен Цер“, који нема везе са 

пројектом „Повелич“. 

 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-195/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  

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

по понуди Михајловић Жељке сина Милана из 

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

промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



Страна 2 – Број 13      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР        Датум  18.9.2009. год. 
 

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 

17.09.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Михајловић 

Жељка сина Милана из Лакташа, за куповину 

некретнина означених као: 

- стан у Поточанима, улаз 1, приземље, 

укупне корисне површине од 37,00 м2, изграђен на 

парцели бр. 521/1  к.о. Поточани, уписан у Књигу 

уложених уговора о откупу стамбених зграда и 

станова лист бр. 7 к.о. Поточани, по цијени од 

8.500,00 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 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 
 

Михајловић Жељко син Милана из 

Лакташа је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине и то: стан у 

Поточанима, улаз 1, приземље, укупне корисне 

површине од 37,00 м2, изграђен на парцели бр. 

521/1  к.о. Поточани, уписан у Књигу  уложених  

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 7 к.о. Поточани, по цијени од 8.500,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-163/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Зуканчић рођ. Грбић Амеле кћери 

Екрема из Прњавора и Грбић Незира сина Екрема 

из Прњавора, заступаног по пуномоћнику Зуканчић 

рођ. Грбић Амели кћери Екрема 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 17.09.2009. 

године,  д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Зуканчић рођ. 

Грбић Амеле кћери Екрема из Прњавора и Грбић 

Незира сина Екрема из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 1354/3 „Влауљ“ двориште у 

површини од 197 м2,  

                                                            кућа и зграда у 

површини од 66 м2, уписаних у ПЛ. бр. 321 к.о. 

Прњавор (стари бр. 788/3, уписана у зк.ул. бр. 1407 

(електронски), исте к.о.), по цијени од 30.000,00 

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“. 
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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 

 

Зуканчић рођ. Грбић Амела кћи Екрема из 

Прњавора и Грбић Незир син Екрема из Прњавора, 

заступан по пуномоћнику Зуканчић рођ. Грбић 

Амели кћери Екрема из Прњавора по пуномоћи од 

20.04.2009. године (овјерена код нотара Maria 

Stureson city of Gislaved, Sweden) су поднијели 

понуду којом су понудили општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1354/3, уписане  у ПЛ. бр. 321  

к.о. Прњавор на име посједника Зуканчић Амеле из 

Прњавора са 1/1 дијела (стари бр. 788/3, уписане у 

зк.ул. бр. 1407 (електронски), исте к.о. као 

власништво Грбић Незира сина Екрема из 

Прњавора са 1/3 дијела и Грбић Амеле кћери 

Екрема из Прњавора са 2/3 дијела), по цијени од 

30.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-165/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Марић Гордане кћери Млађана 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 

17.09.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Марић 

Гордане кћери Млађана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених као: 

- стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бр. 25, улаз Б2, приземље, број стана 

1, у површини од 44,74 м2, изграђен на парцели бр. 

144/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стабмених зграда и станова лист 

бр. 403 к.о. Прњавор, по цијени од 32.000,00 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 
 

Марић Гордана кћи Млађана из Прњавора 

је поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бр. 25, улаз Б2, приземље, број стана 

1, у површини од 44,74 м2, изграђен на парцели бр. 

144/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 
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уговора о откупу стабмених зграда и станова лист 

бр. 403 к.о. Прњавор, по цијени од 32.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-164/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Михаљчишин Михајла сина Петра 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 17.09.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Михаљчишин 

Михајла сина Петра из Прњавора, за куповину 

некретнина означених као: 

-  к.ч. бр. 1378/14 „Јоховац“ њива у повр- 

шини од 143 м2,  

- к.ч. бр. 1378/46 „Јоховац“ њива у повр- 

шини од 70 м2, уписане у ПЛ. бр. 1497 к.о. 

Прњавор (стари бр. 754/7 и 754/9, уписане у зк.ул. 

бр. 1642, исте к.о.),  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 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 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 

 

Михаљчишин Михајло син Петра из 

Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1378/14 и 1378/46, уписане у ПЛ. бр. 1497 к.о. 

Прњавор (стари бр. 754/7 и 754/9, уписане у зк.ул. 

бр. 1642, исте к.о.),  по цијени од 40,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-167/09                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди „Топлинг“ д.о.о. Прњавор, 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 („Слу- 

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

сједници одржаној дана 17.09.2009. године,  доноси  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду „Топлинг“ 

д.о.о. Прњавор, за куповину некретнина означених 

као: 

- стан у Прњавору, у улици Трг српских 

бораца, улаз Ц, спрат бр. 3, број стана 8, у 

површини од 64,01 м2, изграђен на парцели бр. 

641/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 1163 к.о. Прњавор, по цијени од 79.293,60 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“. 
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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 

 

„Топлинг“ д.о.о. Прњавор је поднио понуду 

којом је понудио општини Прњавор као носиоцу 

права прече куповине своје некретнине и то:  стан у 

Прњавору, у улици Трг српских бораца, улаз Ц, 

спрат бр. 3, број стана 8, у површини од 64,01 м2, 

изграђен на парцели бр. 641/1 к.о. Прњавор, уписан 

у Књигу уложених уговора о откупу стамбених 

зграда и станова лист бр. 1163 к.о. Прњавор, по 

цијени од 79.293,60 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-169/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Кусић Радојице сина Петка из Кремне, 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 17.09.2009. 

године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Кусић Радоји- 

 

це сина Петка из Кремне, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. бр. 1313/1 „Влахуљ“ двориште у 

површини од 525 м2 и  

                                                               кућа и зграда у 

површини од 88 м2, уписане у ПЛ. бр. 3996 к.о. 

Прњавор (стари бр. 723/1 „Влахуљ“ кућа, зграда и 

двориште у површини од 613 м2, уписане у зк.ул. 

бр.976, исте к.о.), 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 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 

 

Кусић Радојица син Петка из Кремне је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1313/1, уписане у ПЛ. бр. 3996 

к.о. Прњавор (стари бр. 723/1, уписане у зк.ул. бр. 

976, исте  к.о.),  по цијени од 40.000,00 КМ. 

 

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-170/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Новаковић Љубице кћери Душана 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 17.09.2009. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Новаковић 

Љубице кћери Душана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених као: 

-  к.ч. бр. 1414/10 „Кућиште“ њива у 

површини од 340 м2, уписане у ПЛ. бр. 801 к.о. 

Прњавор (стари бр. 180/10, уписане у зк. ул. бр. 6, 

к.о. Коњуховци), по цијени од 50,00 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 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 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 
 

Новаковић Љубица кћи Душана из 

Прњавора је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1414/10, уписане у ПЛ. бр. 801 к.о. Прњавор (стари 

бр. 180/10, уписане у зк.ул. бр. 6, к.о. Коњуховци), 

по цијени од 50,00 КМ по 1 м2. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна  

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-171/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Буквић Екрема сина Адема 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 17.09.2009. 

године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Буквић Екрема 

сина Адема из Прњавора, за куповину некретнина 

означених као: 

- стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бб, улаз 2, спрат бр. 2, број стана 9, у 

површини од 62,40 м2, изграђен на парцели бр. 

137/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 220 к.о. Прњавор, по цијени од 47.000,00 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 
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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 
 

Буквић Екрем син Адема из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: стан у Прњавору, у улици Вељке Миланкови- 

ћа бб, улаз 2, спрат бр. 2, број стана 9, у површини 

од 62,40 м2, изграђен на парцели бр. 137/1 к.о. 

Прњавор, уписан у Књигу уложених уговора о 

откупу стамбених зграда и станова лист бр. 220 к.о. 

Прњавор, по цијени од 47.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-172/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Кукавчић Слободана сина Слободана 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 17.09.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Кукавчић 

Слободана сина Слободана из Прњавора, за 

куповину некретнина означених као: 

- к.ч. бр. 975/12 „Кућиште“ њива у 

површини  од 531 м2, уписане у ПЛ. бр. 3369 к.о. 

Прњавор (стари бр. 248/4, уписане у зк.ул. бр. 1301, 

исте к.о.), 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 

право првокупа градског грађевинског земљишта, о 

чему се дужна изјаснити у року од 30 дана од дана 

подношења понуде. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Кукавчић Слободан син Слободана из 

Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

975/12, уписане у ПЛ. бр. 3369 к.о. Прњавор (стари 

бр. 248/4, уписане у зк.ул. бр. 1301, исте к.о.),  по 

цијени од  40,00 КМ по 1 м2. 

  
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-173/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Драгосављевић Раде сина Миленка из 

Ратковца, 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 17.09.2009. године,  д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Драгосавље- 

вић Раде сина Миленка из Ратковца, за куповину 

некретнина означених као: 

-  к.ч. бр. 1355/19 „До“ њива у површини од 

767 м2, уписана у ПЛ. бр. 3842 к.о. Прњавор (стари 

бр. 790/26 „До“ њива у површини од 767 м2, 

уписана у зк.ул. бр. 14, исте  к.о.),  по цијени од 

17.000,00 КМ. 
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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 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 

 

Драгосављевић Раде син Миленка из 

Ратковца је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1355/19, уписане у ПЛ. бр. 3842 к.о. Прњавор 

(стари бр. 790/26, уписана у зк.ул. бр. 14, исте  к.о.), 

по цијени од 17.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-174/09                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Санчанин Драгана сина Богомира 

(Богдана) 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), 

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 17.09.2009. 

године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Санчанин 

Драгана сина Богомира (Богдана) из Прњавора, за 

куповину некретнина означених као: 

- к.ч. бр. 1266/7 „Кућиште“ двориште у 

површини од 503 м2, 

                             кућа и зграда у површини 

од 70 м2  (стари бр. 818/8 „Кућиште“ њива у 

површини од 573 м2, уписане у зк.ул. бр. 3018, к.о. 

Прњавор) и 

- к.ч. бр. 1266/11 „Кућиште“ њива у 

површини од 374 м2, уписане у ПЛ. бр. 2790 к.о. 

Прњавор), по цијени од 70.000,00 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. 

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 

 

Санчанин Драган син Богомира (Богдана) 

из Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1266/7 и 1266/11, уписане у ПЛ. бр. 2790 к.о. 
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Прњавор, (стари бр. 818/8, уписане у зк.ул. бр. 

3018,  к.о. Прњавор), по цијени од 70.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-175/09                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди „ELTT“ д.о.о. Прњавор, 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 („Слу- 

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

сједници одржаној дана 17.09.2009. године,  доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду „ELTT“ д.о.о. 

Прњавор, за куповину некретнина означених  као: 

- пословни простор бр. 6., у приземљу, у 

Прњавору, ул. Вељке Миланковића бб, укупне 

корисне површине од 36,51 м2, изграђен на парцели 

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

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 81 к.о. Прњавор, по 

цијени  од 43.716,00 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 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 
 

„ELTT“ д.о.о. Прњавор заступан по пуно- 

моћнику Перковић Анти из Прњавора (пуномоћ 

ов.бр. ОПУ 622/08 од 11.07.2009. године, овјерена 

код нотара Кузмановић Славице из Прњавора) је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: пословни простор бр. 6., у приземљу, у 

Прњавору, ул. Вељке Миланковића бб, укупне 

корисне површине од 36,51 м2, изграђен на парцели 

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

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 81 к.о. Прњавор, по 

цијени  од 43.716,00 КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-176/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Јанча Мирослава сина Фрање 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 17.19.2009. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Јанча 

Мирослава сина Фрање из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 966/7 „Кућиште“ њива у 

површини од 267 м2,   

- к.ч. бр. 968/2 „Кућиште“ њива у 

површини од 240 м2,  уписане у ПЛ. бр. 1260 к.о. 
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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 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 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 

 

Јанча Мирослав син Фрање из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 966/7 и 968/2,  уписане у ПЛ. 

бр. 1260 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: 01-022-178/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Мујкић Теуфика сина Ибре 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 

17.19.2009. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Мујкић Теуфи- 

ка сина Ибре из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

-  к.ч. бр. 1441/7 „Слатина“ ливада у 

површини од 381 м2, уписане у ПЛ. бр. 691 к.о. 

Прњавор, по цијени од 3.000,00 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 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 

 

Мујкић Теуфик син Ибре из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1441/7, уписане у ПЛ. бр. 691 

к.о. Прњавор, по цијени од 3.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-179/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Божић Недељка сина Петра 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 

17.09.2009. године,  д о н о с и  
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О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Божић 

Недељка сина Петра из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Вељке 

Миланковића бр. 25, улаз Б2, спрат бр. 3, број стана 

13,  у површини од 62,94 м2, изграђен на парцели 

бр. 144/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 260 к.о. Прњавор, по цијени од 1.000,00 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 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 

 

Божић Недељко син Петра из Прњавора 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. 25, улаз Б2, спрат бр. 3, број стана 

13,  у површини од 62,94 м2, изграђен на парцели 

бр. 144/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 260 к.о. Прњавор, по цијени од 1.000,00 КМ по 1 

м2. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-191/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по понуди Милијашевић Владимира сина Недељка 

из Новог Сада, 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 17.09.2009. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Милијашевић 

Владимира сина Недељка из Новог Сада, за 

куповину некретнина означених  као 1/4 дијела 

- к.ч. бр. 191/1 „Кућиште“ двориште у повр- 

шини од 463 м2, 

                                                кућа и зграда у повр- 

шини од 208 м2, 

 - к.ч. бр. 191/2 „Кућиште“ њива у повр- 

шини од 135 м2, 

 - к.ч. бр. 191/2 „Кућиште“ њива у повр- 

шини од 88 м2 и   

 - к.ч. бр. 192 „Кућиште“ остало неплодно 

земљиште у површини од 317 м2, уписане у ПЛ. бр. 

706 к.о. Прњавор (стари бр. 20/25, 20/10, 29/73 и 

20/74, уписане у зк.ул. бр. 51 (електронски) 

к.о.Прњавор), по цијени од 185.700,00 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 
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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 

 

Милијашевић Владимир син Недељка из 

Новог Сада је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као 1/4 дијла 

к.ч. бр. 19171, 191/2, 191/3 и 192, уписане у ПЛ. бр. 

706  к.о. Прњавор (стари бр.20/25, 20/10, 20/73 и 

20/74, уписане у зк.ул. бр. 51 (електронски)  к.о. 

Прњавор),  по цијени од 185.700,00 КМ. 

 

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-192/09                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Мика Савке кћери Марка из Прњавора, 

у предмету допуне рјешења земљишно-књижним 

подацима, а на основу члана 204. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 8/05), на сједници одржаној дана 17.09.2009. 

године, д о н о с и  

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 08-475-

33-48/98 од 30.03.1999. године, тако да та тачка 

сада гласи: 

„ПРЕУЗИМА СЕ неизграђено градско 

грађевинско земљиште у државној својини 

означено као: 

- к.ч. бр. 1041/6 њива у површини од 2.295 

м², 

- к.ч. бр. 1041/5 њива у површини од 1.106 

м², уписано у ПЛ. бр. 1320 к.о. Прњавор као посјед 

Мика Фрање Антона из Прњавора са 1/1 дијела 

(стари бр. 279/15 „Кућиште“ њива у површини од 

165 м², 279/16 „Кућиште“ њива у површини од 180 

м², 279/17 „Кућиште“  њива у површини од 144 м², 

279/18 „Кућиште“ њива у површини од 90 м², 

279/20 „Кућиште“  њива у површини од 45 м², 279/7 

„Кућиште“ њива у површини од 482 м², уписано у 

зк.ул. бр. 1173 као власништво Мика Вацлава 

покојног Венцела са 1/1 дијела; 279/21 „Кућиште“ 

њива у површини од 627 м², 279/1 „Кућиште“ њива 

у површини од 766 м², 279/22 „Кућиште“ њива у 

површини од 483 м², 279/23 „Кућиште“ њива у 

површини од 10 м², 279/25 „Кућиште“ њива у 

површини од 126 м², 279/24 „Кућиште“ њива у 

површини од 189 м², 279/26 „Кућиште“  њива у 

површини од 18 м², 279/27 „Кућиште“ њива у 

површини од 63 м², уписано у зк.ул. бр. 969 као 

државна својина са 1/1 дијела - право кориштења 

Мика Савке кћери Марка, Мика Жељке сина 

Антона и Мика Ивана сина Антона, сви из 

Прњавора, са по 1/3 дијела; 279/28 „Кућиште“ њива 

у површини од 13 м², уписано у зк.ул. бр. 460 као 

државна својина са 1/1 дијела - право кориштења 

Микић Бобана сина Дојчина из Прњавора са 1/1 

дијела, све к.о. Прњавор)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мика Савка кћи Марка из Прњавора је 

поднијела захтјев којим је тражила да се  рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-33-48/98 

од 30.03.1999. године, којим је од њеног покојног 

супруга Мика Антона, чији је насљедник заједно са 

синовима Мика Жељком и Мика Иваном, преузето 

неизграђено градско грађевинско земљиште у држа- 

вној својини означено као к.ч. бр. 1041/6 и 1041/5, 

уписано у ПЛ. бр. 1320 к.о. Прњавор, допуни 

земљишно-књижним подацима према приложеном 

списку земљишта, како би могло бити проведено у 

земљишним књигама. Уз захтјев је приложила 

фотокопију наведеног рјешења и списак земљишта 

са копијом катастарског плана. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-

475-33-48/98 од 30.03.1999. године преузето 

неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини означено као к.ч. бр. 1041/6 и 

1041/5, уписано у ПЛ. бр. 1320 к.о. Прњавор од 

Мика Антона сина Фрање из Прњавора, те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни подаци. 

Такође, је утврђено да је то земљиште 

након извршеног преузимања цијепано, те да је 

земљиште које је преузето, према садашњем стању 

уписа у земљишним књигама, означено као к.ч. бр. 

279/15, 279/16, 279/17, 279/18, 279/20 и 279/7, 

уписано у зк.ул. бр. 1173 к.о. Прњавор; 279/21, 

279/1, 279/22, 279/23, 279/25, 279/24, 279/26 и 
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279/27, уписано у зк.ул. бр. 969 к.о. Прњавор; 

279/28, уписано у зк.ул. бр. 460, све к.о. Прњавор. 

Земљиште означено као к.ч. бр. 279/28 

(нови бр. 1041/27) Мика Савка, Мика Жељко и 

Мика Иван су продали Микић Бобану сину Дојчина 

из Прњавора уговором о купопродаји (ов. бр. 

2387/04 од 07.10.2004. године, овјерен код 

Основног суда у Прњавору), па је Микић Бобан 

уписан као носилац права кориштења тог земљишта 

на основу тог уговора. Наиме, дјелимичним 

рјешењем Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове - Подручна јединица 

Прњавор бр. 36-475-59/03 од 30.06.2004. године је 

утврђен престанак државног власништва на 

земљишту које је по новом премјеру означено као 

к.ч. бр. 1041/16, 1041/17, 1041/18, 1041/19, 1041/20, 

1041/6, 1041/14, 1041/21, 1041/22, 1041/23, 1041/25, 

1041/26 и 1041/27, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор; те је на земљишту означеном као к.ч. бр. 

1041/6 одређена укњижба права власништва и 

посједа у корист Мика Ивана са 1/1 дијела; на 

земљишту означеном као к.ч. бр. 1041/14 је 

одређена укњижба права власништва и посједа у 

корист Мика Жељке са 1/1 дијела;  а на осталом 

земљишту је одређена укњижба права власништва и 

посједа у корист Мика Савке, Мика Жељке и Мика 

Ивана  са по 1/3 дијела. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог 

закључка, а полазећи од одредби члана 204. Закона 

о општем управном поступку. 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-33-48/98             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Кардаш Ранка сина Ђуре из Насеобине 

Лишње, у предмету допуне рјешења земљишно-

књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

17.09.2009. године, д о н о с и  
  

ДОПУНСКО  РЈЕШЕЊЕ 
 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 36-476-

4/2000 од 04.04.2000. године, тако да та тачка сада 

гласи: 

„Са АИПК „Босанска Крајина“ ООУР 

„Вучијак“ Прњавор на Скупштину општине Прња- 

вор преноси се право располагања на грађевинском 

земљишту у државној својини означено као: 

- к.ч. бр. 608/16 „Берберовача“ њива 3 класе 

у површини од 1.208 м², уписана у ПЛ. бр. 55 к.о. 

Насеобина Лишња као државна својина право 

располагања и посјед АИПК „Босанска Крајина“ 

ООУР „Вучијак“ Прњавор (стари бр. 528/20 „Бербе- 

ровача“ њива у површини од 648 м², уписана у 

зк.ул. бр. 356 (електронски) и 529/14 „Берберовача“ 

њива у површини од 560 м², уписана у зк.ул. бр. 665 

(електронски) к.о. Лишња)“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Кардаш Ранко син Ђуре из Насеобине 

Лишње је поднио захтјев којим је тражио да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-476-

4/2000 од 04.04.2000. године допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку 

земљишта. Уз захтјев је приложио: фотокопију 

наведеног рјешења, списак земљишта и зк изводе. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

476-4/2000 од 04.04.2000. године са АИПК 

„Босанска Крајина“ ООУР „Вучијак“ Прњавор на 

Скупштину општине Прњавор пренесено  право 

располагања на грађевинском земљишту у државној 

својини означеном као к.ч. бр. 608/16, уписаном у 

ПЛ. бр. 55 к.о. Насеобина Лишња, те да у рјешењу 

нису наведени земљишно-књижни, већ само 

катастарски подаци; те да је то земљиште 

додијељено на кориштење ради грађења Кардаш 

Ранку сину Ђуре из Насеобине Лишње рјешењем 

Извршног одбора Скупштине општине Прњавор бр. 

01/1-022-1298/99 од 15.06.2000. године. 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцели новог премјера бр. 608/16, 

уписана у ПЛ. бр. 648 к.о. Насеобина Лишња, на 

име посједника Кардаш Ранка сина Ђуре из 

Насеобине Лишњса 1/1 дијела по старом 

грунтовном премјеру одговарају парцеле означене 

као к.ч. бр. 528/20, уписана у зк.ул. бр. 356 

(електронски), као државна својина са 1/1 дијела - 

орган управљања Скупштина општине Прњавор - 

право кориштења АИПК РО „Ратарска производња“ 

ООУР „Ратар“ Прњавор и 529/14, уписана у зк.ул. 

бр. 665 (електронски), као државна својина са 1/1 

дијела, све к.о. Лишња.  

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 

 



Страна 14 – Број 13     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум  18.9.2009. год. 
 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-16/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Самарџија Милорада сина Милана из 

Прњавора, у предмету допуне рјешења земљишно-

књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

17.09.2009. године, д о н о с и  

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 

ња Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-233/01 

од 29.04.2002. године, тако да та тачка сада гласи: 

„Самарџија Милораду сину Милана из 

Прњавора додјељује се непосредном погодбом 

неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини означено као: 

- к.ч. бр. 1390/18 „Јохва“ њива у површини 

од 573 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор 

(стари бр. 744/51 „Јохва“  њива у површини од 488 

м², уписано у зк.ул. бр. 1299 и 744/52 „Јохва“  њива 

у површини  од 85 м², уписано у зк.ул. бр. 725, исте 

к.о.)“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Самарџија Милорад син Милана из 

Прњавора је поднио захтјев којим је тражио да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

233/01 од 29.04.2002. године допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку 

земљишта. Уз захтјев је приложио: фотокопију 

наведеног рјешења и списак земљишта са копијом 

катастарског плана. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

475-233/01 од 29.04.2002. године Самарџија 

Милораду сину Милана из Прњавора додијељено 

непосредном погодбом неизграђено градско грађе- 

винско земљиште у државној својини означено као 

к.ч. бр. 1390/18, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор, те да у рјешењу нису наведени 

земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта је 

утврђено да парцели новог премјера бр. 1390/18, 

уписаној у ПЛ. бр. 3459 к.о. Прњавор, на име 

посједника Самарџија Милорада сина Милана из 

Прњавора са 1/1 дијела по старом грунтовном 

премјеру одговарају парцеле означене као к.ч. бр. 

744/51, уписана у зк.ул. бр. 1299 као државна 

својина са 1/1 дијела - право кориштења Заједница 

за стамбено-комуналне послове Прњавор и 744/52, 

уписана у зк.ул. бр. 725 као државна својина са 1/1 

дијела - право кориштења Скупштина општине 

Прњавор, све к.о. Прњавор.  

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 

 
Број: 01-475-15/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Лукић Душанке кћери Стевана из 

Прњавора, у предмету допуне рјешења земљишно-

књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

17.09.2009. године, д о н о с и  

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 36-475-

136/01 од 31.08.2001. године, тако да та тачка сада 

гласи: 

„Лукић Душанки кћери Стевана из 

Прњавора додјељује се непосредном погодбом 

неизграђено градско грађевинско земљиште у 

државној својини означено као: 

- к.ч. бр. 1643/23 „Кућиште“ њива у 

површини од 540 м², уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. 

Прњавор (стари бр. 294/31 „Кућиште“ њива у 

површини од 540 м², уписано у зк.ул. бр. 728, исте 

к.о.)“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 



Страна 15 – Број 13     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум  18.9.2009. год. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Лукић Душанка кћи Стевана из Прњавора 

је поднијела захтјев којим је тражила да се рјешење 

Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-136/01 од 

31.08.2001. године допуни земљишно-књижним 

подацима према приложеном списку земљишта. Уз 

захтјев је приложила: фотокопију наведеног 

рјешења, списак земљишта са копијом катастарског 

плана и зк. извод. 

Поступајући по поднесеном захтјеву прове- 

ден је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

475-136/01 од 31.08.2001. године Лукић Душанки 

кћери Стевана из Прњавора додијељено непосре- 

дном погодбом неизграђено градско грађевинско 

земљиште у државној својини означено као к.ч. бр. 

1643/23, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор, те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ 

само катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта је утврђе- 

но да парцели новог премјера бр. 1643/23, уписаној 

у ПЛ. бр. 4005 к.о. Прњавор, на име посједника 

Лукић Душанке кћери Стевана из Прњавора са 1/1 

дијела по старом грунтовном премјеру одговара 

парцела бр. 294/31, уписана у зк.ул. бр. 728, исте 

к.о., као државна својина са 1/1 дијела - право 

кориштења Скупштина општине Прњавор са 1/1 

дијела. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закљу- 

чка, а полазећи од одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку. 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 

 
Број: 01-475-17/09                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Кузмановић Мирослава сина Љубе из 

Поповића, у предмету допуне рјешења земљишно-

књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

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

17.09.2009. године, д о н о с и  

 

ДОПУНСКО  Р Ј ЕШЕЊЕ  

 

  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива 

рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 36-475- 

1/2003 од 23.04.2003. године, тако да та тачка сада 

гласи: 

„Кузмановић Мирославу сину Љубе из 

Поповића додјељује се неизграђено градско 

грађевинско земљиште у државној својини 

означено као: 

- к.ч. бр. 848/31 „Код црног блата“ њива у 

површини од 1.561 м², уписано у ПЛ. бр. 30 к.о. 

Вучијак (стари бр. 446/6 „Вучијак“ њива у 

површини од 1.561 м², уписано у зк.ул. бр. 313, исте 

к.о.)“. 
 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Кузмановић Мирослав син Љубе из Попо- 

вића је поднио захтјев којим је тражио да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-

1/2003 од 23.04.2003. године допуни земљишно-

књижним подацима. Уз захтјев је приложио: 

фотокопију наведеног рјешења и зк. извод. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-

475-1/2003 од 23.04.2003. године Кузмановић 

Мирославу сину Љубе из Поповића додијељено 

неизграђено грађевинско земљиште у државној 

својини означено као к.ч. бр. 848/31, уписано у ПЛ. 

бр. 30 к.о. Вучијак, те да у рјешењу нису наведени 

земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног зк. извода и изјаве вјештака 

геометра Ђурђевић Вјекослава дате на записник 

дана 08.09.2009. године је утврђено да парцели 

новог премјера бр. 848/31, уписаној у ПЛ. бр. 30 к.о. 

Вучијак, на име посједника Скупштине општине 

Прњавор са 1/1 дијела по старом грунтовном 

премјеру одговара парцела означена као к.ч. бр. 

446/6, уписана у зк.ул. бр. 313, исте к.о. као 

државна својина са 1/1 дијела - право располагања 

Скупштина општине Прњавор са 1/1 дијела. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог допунског рјешења се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. 

Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог допунског рјешења, а један примјерак 

тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-19/09                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

по захтјеву Бојановић Младена сина Петка из 
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Прњавора, у предмету исправке грешке у рјешењу, 

а на основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 13/02) и члана 30. Статута општине Прњавор 

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

на сједници одржаној дана 17.09.2009. године,  

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Исправља се грешка у тачки 1. алинеја 4. 

диспозитива рјешења Скупштине општине 

Прњавор  бр. 02-475-220/89 од 09.11.1989. године, 

тако да се умјесто парцеле старог премјера бр. 

„696/3“ уписује „686/3“, а иза тога се додаје 

„уписано у зк.уложак бр. 725“. 

 

2. У осталом дијелу рјешење остаје 

непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бојановић Младен син Петка из Прњавора 

је поднио захтјев којим је тражио да се изврши 

исправка грешке у рјешењу Скупштине општине 

Прњавор бр. 02-475-220/89 од 09.11.1989. године на 

тај начин што ће се исправити број парцеле старог 

премјера и додати број зк. улошка. У захтјеву 

наводи да је тим рјешењем, између осталог Грумић 

Јасминки и Грумић Јасминку додијељен 

грађевински плац бр. 29 који чини земљиште 

означено као к.ч. бр. 1497/2, уписано у ПЛ. бр. 225 

к.о. Прњавор (стари бр. 696/3), те да је купио то 

земљиште од Грумић Јасминка (којем је његова 

сестра Грумић Јасминка поклонила свој дио 

земљишта). Уз захтјев је приложио фотокопију 

наведеног рјешења, списак земљишта са копијом 

катастарског плана, фотокопију уговора о 

купопродаји и уговора о висини накнаде за додјелу 

и уређење грађевинског земљишта. 

Поступајући по поднесеном захтјеву 

проведен је поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 02-

475-220/89 од 09.11.1989. године Грумић Јасминки 

и Грумић Јасминку додијељен грађевински плац бр. 

29 који чини земљиште означено као к.ч. бр. 1497/2, 

уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор (стари бр. 

696/3).  

Из приложеног списка земљишта и изјаве 

вјештака геодетске струке Јанковић Жељке дате на 

записник код Подручне јединице Прњавор, је 

утврђено да приликом писања рјешења Скупштине 

општине Прњавор бр. 02-475-220/89 од 09.11.1989. 

године, није правилно наведен број парцеле старог 

премјера, па је умјесто парцеле бр. „686/3“ уписана 

парцела бр. „696/3“, те да није наведен број 

зк.улошка у који је уписана наведена парцела. 

Такође, је утврђено да је Грумић Јасминка 

то земљиште поклонила свом брату Грумић 

Јасминку уговором о поклону (ов. бр. 1002/97 од 

09.04.1997. године, овјерен код Основног суда у 

Прњавору); те да је Грумић Јасминко продао 

наведено земљиште Бојановић Младену уговором о 

купопродаји (ов. бр. 477/98 од 27.02.1998. године, 

овјерен код Основног суда у Прњавору). 

С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање одлучено је као у диспозитиву овог закључка, 

а полазећи од одредби члана 207. Закона о општем 

управном поступку. 

Против овог закључка се не може изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 

подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка, а један примјерак тужбе се доставља 

Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-220/89                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2009. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,        Брано Жунић, дипл. правник, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Фудбалског клуба „Љубић“ Прњавор за 

додјелу новчаних средстава за лијечење играча 

Видовић Веселина, начелник општине, доноси 

сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

Фудбалском клубу „Љубић“ Прњавор 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 2.000,00 КМ са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име лијечења 

играча Видовић Веселина. 

Средства уплатити на жиро рачун Фудба- 

лског клуба „Љубић“ Прњавор, број 555-007-

00208515-71, отворен код Нове банке, филијала 

Прњавор, ЈИБ 4401229150005.  
 

II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-434-130/09                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 14.9.2009. год.                     мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
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број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Новковић Петра из Прњавора за 

додјелу једнократне новчане помоћи за лијечење, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Новковић Петру, сину Јандрије из Прњаво- 

ра, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 150,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

лијечења сина Милана. 

Средства уплатити у корист Новковић Пе- 

тра, на трансакциони рачун број 5511051125119564, 

број рачуна 45234386000, отворен код Нове Бања- 

лучке банке, ЈМБГ 1107957111958.  

 
II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
III 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-200/09                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 15.9.2009. год.                      мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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            На основу члана  43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

разматрајући захтјев Центра за социјални рад 

Прњавор за давање сагласности на Одлуку о 

измјенама и допунама Статута Центра за социјални 

рад Прњавор, начелник општине, донио је сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута Центра за социјални рад Прња- 

вор, број 05/5-530.4-10/09 од 02. 07. 2009.  године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
                                                                                                       

Број: 01/1-014-162/09                             НАЧЕЛНИК              

Датум: 17.9.2009. год.                     мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Мјесне заједнице Црквена за додјелу 

средстава на име плаћања штампања мајица за 

Мјесну борачку организацију, начелник општине, 

доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 234,00 КМ са 

позиције 614200 – буџетска резерва, а на име 

плаћања рачуна за штампање мајица за Мјесну 

борачку организацију Црквена. 

Средства уплатити у корист С.З.Р. штампа- 

рија „Петрограф“ Прњавор, а по рачуну број 

103/2009 од 20.6.2009. године који је саставни дио 

овог закључка.  

 
II 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-94/09                               НАЧЕЛНИК 

Датум: 17.9.2009.  год.                     мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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