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24. децембар 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 
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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), 

разматрајући нацрт Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2009. годину, 

Скупштина општине Прњавор је, на 13. сједници 

одржаној дана 22.12.2009. године, донијела  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета 

општине Прњавор за 2009. годину суштински и 

формално-технички је прихватљив за даљу скупшти- 

нску процедуру. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-256/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,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), 

разматрајући  нацрт Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2009. годи- 

ну, Скупштина општине Прњавор је, на 13. сједни- 

ци одржаној дана 22.12.2009. године, донијела  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу бу- 

џета општине Прњавор за 2009. годину суштински 

и формално-технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-257/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,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), 

разматрајући Информацију о квалитету водосна- 

бдијевања општине Прњавор за 2008. годину, 

Скупштина општине Прњавор је, на 13. сједници 

одржанoj дана 22.12.2009. године, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о квалитету водоснабдијевања општине 

Прњавор за 2008. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-259/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине Прња-

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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вор („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), разматрајући 

Информацију о реализацији пројекта „Повелич“, 

Скупштина општине Прњавор је, на 13. сједници 

одржанoj дана 22.12.2009. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата усмену 

Информацију начелника општине о реализацији 

пројекта „Повелич“. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-260/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,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 Скупшти- 

не општине Прњавор  („Службени гласник општине 

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

Информацију о реализацији пројекта „Повелич“, 

Скупштина општине Прњавор је , на 13. сједници 

одржанoj дана 22.12.2009. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Информа- 

цију Комисије за праћење реализације пројекта 

„Повелич“ са закључцима од 24.11.2009. године.   

 

Саставни дио овог закључка је Информа- 

ција Комисије за праћење реализације пројекта 

„Повелич“. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-261/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,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), 

разматрајући Информацију о реализацији пројекта 

„Повелич“, Скупштина општине Прњавор је, на 13. 

сједници одржанoj дана 22.12.2009. године, 

донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина општине Прњавор тражи од носиоца 

пројекта „Повелич“ да одмах приступи активно- 

стима у вези реализације приоритетних задатака 

које предлаже Комисија за праћење реализације 

пројекта „Повелич“ у својој информацији од 

24.11.2009. године. 

 

Саставни дио овог закључка је Информа-

ција Комисије за праћење реализације пројекта 

„Повелич“. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-262/09                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Ћорић Јосипа сина Душана из 

Бабановаца, 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 

22.12.2009. 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 Ћорић Јосипа 

сина Душана из Бабановаца, за куповину 

некретнина означених  као: 

- пословни простор бр. 1, у Прњавору, ул. 

Карађорђева бр. 1, у приземљу, у површини од 

78,00 м2, изграђен на к.ч. бр. 190/1 к.о., Прњавор, 

по цијени од 170.000,00 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 гласни- 

ку општине Прњавор“. 
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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 

 

Ћорић Јосип син Душана из Бабановаца је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као: пословни простор бр. 1, у Прњавору, 

ул. Карађорђева бр. 1, у приземљу, у површини од 

78,00 м2, изграђен на к.ч. бр. 190/1 к.о., Прњавор, 

по цијени од 170.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-217/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Дујаковић Здравка сина Миле из Прња- 

вора, а на основу члана 8. став 3. Закона о грађеви- 

нском 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 22.12.2009. 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 Дујаковић 

Здравка сина Миле из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1470/9 „Расадник“ њива у површи-  

ни од 395 м2, уписане у ПЛ. бр. 1415 к.о. Прњавор,  

по цијени од 15.000,00 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. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Дујаковић Здравко син Миле из Прњавора 

је поднио понуду којом је понудио општини Прња- 

вор као носиоцу права прече куповине своје некре- 

тнине означене као к.ч. бр. 1470/9, уписане у ПЛ. 

бр. 1415 к.о. Прњавор, по цијени од 15.000,00 КМ. 
  

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-220/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Дујсић Атифа сина Ибрахима из 

Прњавора заступаног по пуномоћнику Дујсић 

Дервиши кћери Аге 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 22.12.2009. 

године,  доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 
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прече куповине, не прихвата понуду Дујсић Атифа 

сина Ибрахима из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

 

- к.ч. бр. 599/5 „Кућиште“ њива у 

површини од 927 м2, уписане у ПЛ. бр. 1625 к.о. 

Прњавор (стари бр. 571/6, уписана у зк.ул. бр. 787 и 

566/12, уписана у зк.ул. бр. 721, исте к.о.), по 

цијени од 60,00 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 

 

Дујсић Атиф син Ибрахима из Прњавора 

заступан по пуномоћнику Дујсић Дервиши кћери 

Аге из Прњавора је поднио понуду којом је 

понудио општини Прњавор као носиоцу права 

прече куповине своје некретнине означене као к.ч. 

бр. 599/5, уписане у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор 

(стари бр. 571/6, уписана у зк.ул. бр. 787 и 566/12, 

уписана у зк.ул. бр. 721, исте к.о.),   по цијени од  

60,00 КМ по 1 м2. 

Поступајући по тој понуди Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове - 

Подручна јединица Прњавор је прибавила изја- 

шњење Начелника општине Прњавор, бр. 01/1-477-

8/09 од 16.11.2009. године, у којем се наводи да 

понуду не могу прихватити због тога што је 

понуђена цијена врло висока и није у складу са 

тржишном цијеном 1 м2 земљишта за трећу зону 

градског грађевинског земљишта, која према 

подацима Пореске управе - Подручна јединица 

Прњавор (допис бр. 02-0811-459-27/09 од 

12.01.2009. године) износи 40,00 КМ по 1 м2; те 

предлажу да се Скупштини општине Прњавор 

предложи  доношење одлуке о неприхватању 

понуде. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-222/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Крајишник Мирјане кћери Новака 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 

22.12.2009. 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 Крајишник 

Мирјане кћери Новака из Кремне, за куповину 

некретнина означених  као: 

- стан у Прњавору, у улици Магистрални 

пут бб, улаз А, спрат бр. 4, број стана 14,  у 

површини од 41,17 м2, изграђен на парцели бр. 

931/1, ПЛ. бр. 3669 к.о. Прњавор, уписан у Књигу 

уложених уговора о откупу стабмених зграда и 

станова лист бр. 1122 к.о. Прњавор, по цијени од 

45.287,00 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
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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 

 

Крајишник Мирјана кћи Новака из Кремне 

је поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине и то: стан у Прњавору, у улици Маги- 

стрални пут бб, улаз А, спрат бр. 4, број стана 14, у 

површини од 41,17 м2, изграђен на парцели бр. 

931/1, ПЛ бр. 3669 к.о. Прњавор, уписан у Књигу 

уложених уговора о откупу стабмених зграда и 

станова лист бр. 1122 к.о. Прњавор, по цијени од 

45.287,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-224/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Југо Дерве сина Хусе из Бихаћа, 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 22.12.2009. 

године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права пре- 

че куповине, не прихвата понуду, Југо Дерве сина 

Хусе из Бихаћа, за куповину некретнина означених  

као: 

- стан у Прњавору, у улици Његошевој бр. 

24, улаз 1, спрат бр. 3, број стана 23, у површини од 

53,00 м2, изграђен на парцели бр. 840/5, ПЛ. бр. 225 

к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених уговора о 

откупу стамбених зграда и станова лист бр. 13 к.о. 

Прњавор, по цијени од 39.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Ова одлука важи годину дана од дана доно- 

шења. 

 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 

 

Југо Дерво син Хусе из Бихаћа је поднио 

понуду којом је понудио општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине и 

то: стан у Прњавору, у улици Његошевој бр. 24, 

улаз 1, спрат бр. 3, број стана 23, у површини од 

53,00 м2, изграђен на парцели бр. 840/5, ПЛ. бр. 225 

к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених уговора о 

откупу стамбених зграда и станова лист бр. 13 к.о. 

Прњавор, по цијени од 39.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-225/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Микић рођ. Божичић Душанке кћери 

Недељка 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), 
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на сједници одржаној дана 22.12.2009. године,  

доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 
Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду Микић рођ. 

Божичић Душанке кћери Недељка из Прњавора, за 

куповину некретнина означених  као: 

 

- к.ч. бр. 626/10 „Ратковац“ њива у површи- 

ни од 539 м2, уписаних у ПЛ. бр. 956 к.о. 

Коњуховци (стари бр. 216/12, уписане у зк.ул. бр. 

248, исте к.о.), по цијени од 15,00 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 

 

Микић рођ. Божичић Душанка кћи 

Недељка из Прњавора је поднијела понуду којом је 

понудила општини Прњавор као носиоцу права 

прече куповине своје некретнине означене као к.ч. 

бр. 626/10, уписане у ПЛ. бр. 956 к.о. Коњуховци 

(стари бр. 216/12, уписане у зк.ул. бр. 248, исте 

к.о.), по цијени од 15,00 КМ по 1 м2. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-226/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Прерадовић Трипе сина Илије из Дрено- 

ве, 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 22.12.2009. 

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, Прерадовић 

Трипе сина Илије из Дренове, за куповину некре- 

тнина означених  као: 

 

- стан у Прњавору, у улици Вида Њежића 

бр. 24, улаз А, спрат бр. 2, број стана 2, у површини 

од 66,00 м2, изграђен на парцели бр. 555/16, ПЛ. бр. 

244 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених угово- 

ра о откупу стамбених зграда и станова лист бр. 11 

58 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 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. 

 



Страна 7 – Број 21      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР       Датум 24.12.2009. год. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Прерадовић Трипо син Илије из Дренове је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

и то: стан у Прњавору, у улици Вида Њежића бр. 

24, улаз А, спрат бр. 2, број стана 2, у површини од 

66,00 м2, изграђен на парцели бр. 555/16, ПЛ. бр. 

244 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о откупу стамбених зграда и станова лист 

бр. 1158 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: 01-022-227/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди "Ратар" а.д. Прњавор, а на основу члана 

32. став 1. Закона о промету непокретности („Слу- 

жбени 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 22.12.2009. године,  доноси  
 

О  Д   Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права 

прече куповине, не прихвата понуду "Ратар" а.д. 

Прњавор, за куповину некретнина означених  као: 

- пословни простор у Прњавору  Трг 

српских бораца у стамбено пословној згради СПЗ 

број 2, и то пословни простор број 2, у приземљу у 

површини од 38,26 м2 изграђен на парцели бр. 

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

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 158 к.о. Прњавор, по 

цијени од 90.000,00 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  оп-

штине 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 

 

"Ратар" а.д.Прњавор је поднијело понуду 

којом је понудило општини Прњавор као носиоцу 

права прече куповине своје некретнине и то: 

пословни простор у Прњавору Трг српских бораца 

у стамбено пословној згради СПЗ број 2, и то 

пословни простор број 2, у приземљу у површини 

од 38,26 м2 изграђен на парцели бр. 641/1 к.о. 

Прњавор, уписан у Књигу уложених  уговора о 

продаји пословних зграда, пословних просторија и 

гаража лист бр. 158  к.о. Прњавор, по цијени од 

90.000,00 КМ. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 
За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-228/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Југовић Штефаније кћери Марије 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 22.12.2009. године, 
доноси 
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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 Југовић 

Штефаније кћери Марије из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1773/1 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 1.217 м2, 

- к.ч. бр. 1773/6 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 1.190 м2, 

- к.ч. бр. 1773/9 „Кућиште“ њива у површи- 

ни од 93 м2, 

- к.ч. бр. 1774 „Кућиште“ двориште у повр- 

шини од 291 м2, 

                                        кућа и зграда у повр- 

шини од 44 м2,  

-    к.ч. бр. 1827 „Кућиште“ ливада у повр- 

шини од 148 м2, уписане у ПЛ. бр. 467 к.о. 

Прњавор (стари бр. 227/15 „Кућиште“ њива у 

површини од 1.217 м2, 227/69 „Кућиште“ њива у 

површини од 1.190 м2, 227/68 „Кућиште“ њива у 

површини од 93 м2, 227/30 „Кућиште“ кућа и 

двориште у површини од 335 м2 и 227/48 

„Кућиште“ ливада у површини од 148 м2,  уписане 

у зк.ул. бр. 3386, исте к.о.) по цијени од 25.000,00 

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 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 

 

Југовић Штефанија кћи Марије из 

Прњавора је поднијела понуду којом је понудила 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

1773/1, 1773/6, 1773/9, 1774 и 1827, уписане у ПЛ. 

бр. 467 к.о. Прњавор (стари бр. 227/15, 227/69, 

227/68, 227/30 и 227/48, уписане у зк.ул. бр. 3386, 

исте к.о.) по цијени од 25.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-231/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди VOLKSBANK а.д. Бањалука, 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 22.12.2009. године,  

доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 
 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права пре- 

че куповине, не прихвата понуду VOLKSBANK а.д. 

Бањалука, за куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 2324 „Бијели поток“ двориште у 

површини од 500 м2, 

                                                 воћњак у повр- 

шини од 318 м2, 

                                              кућа и зграда у 

површини од 100 м2, уписане у ПЛ. бр. 1364 к.о. 

Доњи Штрпци (стари бр. 564/9 „Бијели поток“ кућа, 

двориште, воћњак у површини од 918 м2, уписане у 

зк.ул. бр. 66,  к.о. Штрпци) по цијени од 39.990,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука важи годину дана од дана 
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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 

 

VOLKSBANK а.д. Бањалука је поднијела 

понуду којом је понудила општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 2324, уписане у ПЛ. бр. 1364 

к.о. Доњи Штрпци (стари бр. 564/9, уписане у зк.ул. 

бр. 66,  к.о. Штрпци) по цијени од 39.990,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-232/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Карановић Топлице сина Милана 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 

22.12.2009. 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 Карановић 

Топлице сина Милана из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- једнособан стан у Прњавору ул. Магистра- 

лни пут бб, улаз Б,, спрат 4, стан бр. 15, укупне 

корисне површине од 75,79 м2, изграђена на 

парцели к.ч. бр. 931/1,  к.о. Прњавор  уписан у 

Књигу уложених уговора о откупу стамбених згра- 

да и станова лист бр. 1210  к.о. Прњавор, по цијени 

76.492,50 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 

 

Карановић Толица син Милана из 

Прњавора је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине и то: једнособан стан у 

Прњавору ул. Магистрални пут бб, улаз Б,, спрат 4, 

стан бр. 15,  укупне корисне површине од 75,79 м2, 

изграђена на парцели к.ч. бр. 931/1,  к.о. Прњавор  

уписан у Књигу  уложених  уговора о откупу 

стамбених зграда и станова лист бр. 1210  к.о. 

Прњавор, по цијени 76.492,50 КМ. 
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-233/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди  Казић Хамзе сина Хусе 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 22.12.2009. 

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 Казић Хамзе 

сина Хусе из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 1592/4 „Ћушице“ њива у површи- 

ни 829 м2, уписане у ПЛ. бр. 1372 к.о.Прњавор, 

(стари бр. 332/9 "Ћушица" њива у површини од 829 

м2, уписана у зк.ул. бр. 3683 (електронски) к.о. 

Прњавор  по цијени од  80.000,00 КМ. 

На наведеној прцели се налази стамбено 

породични објекат  који је недовршен (стављен 

кров, нема столарију) па се за исти не може добити 

употребна дозвола. 

 

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 

 

Казић Хамза син Хусе из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као 1592/4  „Ћушице“ њива у површини 

829 м2,  уписане у ПЛ. бр. 1372 к.о.Прњавор, (стари 

бр. 332/9 "Ћушица" њива у површини од 829 м2, 

уписана у зк.ул. бр. 3683 (електронски) к.о. Прња- 

вор по цијени од 80.000,00 КМ, на којим некретни- 

нама се налази стамбено породични објекат који је 

недовршен (стављн кров,нема столарију) за који се 

не може издати употребна дозвола. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-234/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Декет Олге кћери Александра из 

Околице, 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 22.12.2009. 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 Декет Олге 

кћери Александра из Околице, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 332/7 "Бара“ ливада  у површини  

од 626 м2,  
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- к.ч. бр. 332/8 „Бара ливада“ њива у повр- 

шини од 656 м2, уписане у ПЛ. бр. 39 к.о.Околица,  

(стари бр.1658/8  "Радешлија" ливада у пов. од 656 

м2 и 1659/34 "Бара" ливада у пов. од 626, уписане у 

зк.ул. бр. 364  (електронски) к.о. Прњавор по цијени 

од 19,00 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 

 

Декет Олга кћи Александра из Околице је 

поднијела понуду којом је понудила општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као - к.ч. бр. 332/7 у површини  

од 626 м2 и 332/8 у површини од 656 м2, уписане у 

ПЛ. бр. 39 к.о.Околица, (стари бр.1658/8  "Радешли- 

ја" у површини од 656 м2 и 1659/34 у површини од 

626, уписане у зк.ул. бр. 364 (електронски) к.о. 

Прњавор по цијени од 19,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-235/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди  Де Луца Паола сина Гиусеппеа и 

Баццицхетт Мариа сина Царлоа из Италије, 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 

22.12.2009. 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 Де Луца Паола 

сина Гиусеппеа и Баццицхетт Мариа сина Царлоа 

из Италије, за куповину некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 1817/1 "Бабовац" њива у површи- 

ни ос 4162 м2, уписане у ПЛ. бр. 3864 к.о. Прњавор, 

(стари бр. 214/4 "бабовац" њива у површини од 

4162, уписане у зк.ул. бр. 463 (електронски) исте 

к.о., по цијени од 130.000,00 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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Де Луца Паоло син Гиусеппеа и Бацци- 

цхетт Марио син Царлоа из Италије су поднијели 

понуду којом су понудили општини Прњавор као 

носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1817/1 "Бабовац" њива у повр- 

шини од 4162 м2, уписане у ПЛ. бр. 3864 к.о. 

Прњавор, (стари бр. 214/4 "бабовац" њива у површи- 

ни од 4162, уписане у зк.ул. бр. 463 (електронски) 

исте к.о., по цијени од 130.000,00 КМ. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-236/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Ковач Османа сина Расима 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 

22.12.2009. 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 Ковач Османа 

сина Расима из Прњавора, за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 1798/2 "Поток“ њива   у површини  

од 975 м2, уписане у ПЛ. бр. 3921 к.о. Прњавор,   по 

цијени од 20.000,00 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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Ковач Осман син Расима из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретнине 

означене као к.ч. бр. 1798/2 "Поток“ њива у површи- 

ни  од 975 м2, уписане у ПЛ. бр. 3921 к.о. Прњавор,   

по цијени од 20.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

Број: 01-022-237/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Прерадовић Милована сина Љубоја 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 22.12.2009. 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 Прерадовић 

Милована сина Љубоја из Прњавора, за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 682/3 "Мекота" њива у површини 

ос 446 м2,  

- к.ч. бр. 682/6 "Мекота" њива у површини 

ос 665 м2,  

- к.ч. бр. 682/7 "Мекота" њива у површини 

ос 636 м2 и 

- к.ч. бр. 682/8 "Мекота" њива у површини 

ос 99 м2, уписане у ПЛ. бр. 3265 к.о. Прњавор 

(стари бр. 335/27 "Мекота" њива у површини од 446 

м2, 335/49 "Мекота" њива у површини од 665 м2, 

335/50 "Мекота" њива у површини од 636 м2 и 

335/51 "Мекота" њива у површини од 99 м2, 

уписане у зк.ул. бр. 4261 (електронски) исте к.о., по 

цијени од 30,00 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. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Прерадовић Милован син Љубоја из Прња- 

вора је поднио понуду којом је понудио општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. бр. 682/3, 682/6, 

682/7 и 682/8 уписане у ПЛ. бр. 3265 к.о. Прњавор, 

(стари бр. 335/27, 335/49, 335/50 и 335/51, уписане у 

зк. ул. бр. 4261 (електронски), исте к.о., по цијени 

од 30,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-238/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Јелић Недељка сина Жарка из Прњавора, 

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 22.12.2009. 

године, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о неприхватању понуде 

 

Члан 1. 

Општина Прњавор, као носилац права пре- 

че куповине, не прихвата понуду Јелић Недељка 

сина Жарка из Прњавора, за куповину некретнина 

означених као: 

- пословни простор, у Прњавору, ул. Бра- 

нка Радичевића бр. 1, у приземљу, улаз 1, укупне 

корисне површине од 92,74 м2, изграђен на парцели 

бр. 708/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 138 к.о. Прњавор, по 

цијени  од 100.000,00 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 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 

 

Јелић Недељко син Жарка из Прњавора је 

поднио понуду којом је понудио општини Прњавор 

као носиоцу права прече куповине своје некретни- 

не: пословни простор, у Прњавору, ул. Бранка 

Радичевића бр. 1, у приземљу, улаз 1, укупне 

корисне површине од 92,74 м2, изграђен на парцели 

бр. 708/1 к.о. Прњавор, уписан у Књигу уложених 

уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража лист бр. 138 к.о. Прњавор, по 

цијени  од 100.000,00 КМ. 

Уз понуду Јелић Недељко је приложио и 

сагласност хипотекарног повјериоца Раиффеисен 

банк д.д. Босна и Херцеговина - Главна филијала 

Бањалука бр. 3546-XИИ/09 ИП од 04.12.2009. годи- 

не за отуђење наведених некретнина, с обзиром, да 

је на наведеним некретнинама укњижена хипотека 

у корист Раиффеисен банк д.д. Босна и Херцего- 

вина - Главна филијала Бањалука ради објезбјеђења 

потраживања по уговору бр. ОУ-13305/07 од 

19.11.2007. године у износу од 153.313,19 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-239/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Јаворски Ивице сина Славка и Јаворски 

рођ. Леси Штефаније кћери Ивана, обоје из 

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

грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 
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жбени гласник Републике Српске“, бр. 112/06) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

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

одржаној дана 22.12.2009. 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 Јаворски 

Ивице сина Славка и Јаворски рођ. Леси Штефаније 

кћери Ивана, обоје из Ратковца за куповину 

некретнина означених  као: 

- к.ч. бр. 811/28 „Брезик“ њива у површини 

од 460 м2,  

- к.ч. бр. 811/32 „Брезик“ њива у површини 

од 19 м2,  

- к.ч. бр. 811/33 „Брезик“ њива у површини 

од 511 м2, уписане у ПЛ. бр. 787 к.о. Коњуховци 

(стари бр. 201/16, 201/32 и 201/31, уписане у зк.ул. 

бр. 197,  исте к.о.) - посјед и власништво  Јаворски 

Ивице сина Славка из Ратковца  са 1/1 дијела;  

- к.ч. бр. 811/35 „Брезик“ њива у површини 

од 15 м2,  

- к.ч. бр. 811/36 „Брезик“ њива у површини 

од 129 м2, уписане у ПЛ. бр. 350 к.о. Коњуховци 

(стари бр. 201/22 и 201/23, уписане у зк.ул. бр. 99,  

исте к.о.) - посјед и власништво  Јаворски рођ. Леси 

Штефаније кћери Ивана из Ратковца  са 1/1 дијела; 

по цијени од 20.000,00 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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Јаворски Ивица син Славка и Јаворски рођ. 

Леси Штефанија кћи Ивана, обоје из Ратковца су 

поднијели понуду којом су понудили општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 811/28, 811/32 и 

811/33, уписане у ПЛ. бр. 787 к.о. Коњуховци 

(стари бр. 201/16, 201/32 и 201/31, уписане у зк.ул. 

бр. 197,  исте к.о.) - посјед и власништво  Јаворски 

Ивице сина Славка из Ратковца  са 1/1 дијела и  к.ч. 

бр. 811/35 и 811/36, уписане у ПЛ. бр. 350 к.о. 

Коњуховци (стари бр. 201/22 и 201/23, уписане у 

зк.ул. бр. 99, исте к.о) - посјед и власништво  

Јаворски рођ. Леси Штефаније кћери Ивана из 

Ратковца  са 1/1 дијела; по цијени од 20.000,00 КМ. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-240/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Спасојевић Марка сина Владе 

(Владимира) из Прњавора и др. заступаних по 

пуномоћнику Плетикоса Слободанки, адвокату 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 22.12.2009. 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 Спасојевић 

Марка сина Владе (Владимира), Спасојевић Сњежа- 

не кћери Милоша и Спасојевић Слободанке кћери 

Милоша, сви из Прњавора за куповину некретнина 

означених  као: 

- к.ч. бр. 1033/7 „Кућиште“ воћњак у 

површини  од  573 м2, уписане у ПЛ. бр. 996 к.о. 

Прњавор (стари бр. 192/10, уписане у зк.ул. бр. 

2299, 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 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 



Страна 15 – Број 21     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР      Датум 24.12.2009. год. 
 

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 

 

Спасојевић Марко син Владе (Владимира) 

из Прњавора и др. заступани по пуномоћнику 

Плетикоса Слободанки, адвокату из Прњавора су 

поднијели понуду којом су понудили општини 

Прњавор као носиоцу права прече куповине своје 

некретнине означене као к.ч. бр. 1033/7, уписане у 

ПЛ. бр. 996 к.о. Прњавор на име посједника 

Спасојевић Марка сина Владе са 2/3 дијела и 

Спасојевић Сњежане кћери Милоша са 1/3 дијела 

(стари бр. 192/10, уписане у зк.ул. бр. 2299,  исте 

к.о. као државна својина са 1/1 дијела са правом 

кориштења Спасојевић Марка сина Владимира из 

Прњавора са 1/2 дијела, Спасојевић Слободанке 

кћери Милоша из Прњавора са 1/12 дијела и 

Спасојевић Сњежане кћери Милоша из Прњавора 

са 5/12 дијела),  по цијени од  40,00 КМ по 1 м2. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 

 
Број: 01-022-253/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 

по понуди Врховац Горана сина Гроздимира из 

Друговића, 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 

22.12.2009. 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 Врховац 

Горана сина Гроздимира из Друговића, за куповину 

некретнина означених  као: 

 

- к.ч. бр. 634/3 „Кућиште“ двориште у 

површини од 24 м2,  

                                                  хотел кафана у 

површини од 30 м2, уписано у ПЛ. бр. 2905 к.о. 

Прњавор (по старом премјеру 7/10 дијела од к.ч. бр. 

3/146 „Кућиште“ земљиште у површини од 54 м2, 

уписана у зк.ул. бр. 1807, исте к.о.), по цијени од 

200.000,00 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 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 
 

Врховац Горан син Гроздимира из 

Друговића је поднио понуду којом је понудио 

општини Прњавор као носиоцу права прече 

куповине своје некретнине означене као к.ч. бр. 

634/3, уписано  у ПЛ. бр. 2905 к.о. Прњавор (по 

старом премјеру 7/10 дијела од к.ч. бр. 3/146, 

уписана у зк.ул. бр. 1807, исте к.о.), по цијени од 

200.000,00 КМ 
  
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 
 

За провођење ове одлуке нису потребна 

посебна финансијска средства. 
 

Број: 01-022-255/09                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                     инж. Жељко Симић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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              На основу члана 43 став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 41. став 1. алинеја 17. и члана 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08) и Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2009. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“, број 4/09), начелник 

општине доноси 
 

ОДЛУКУ 

о додјели стипендија социјално угроженим 

студентима у 2009. години  

 

Члан 1. 

              Овом одлуком утврђује се начин додјеле 

стипендија социјално угроженим студентима, пла- 

нираних Буџетом општине Прњавор за 2009. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 4/09) у оквиру Кабинета начелника општине на 

позицији 614 200 – средства за помоћ социјално 

угроженим студентима. 

 

Члан 2. 

              Средства из претходног члана додјељују се 

на основу приједлога достављених од стране 

Гимназије Прњавор и Средње школе Прњавор 

Кабинету начелника општине Прњавор. 

  

Члан 3. 

 Право на додјелу стипендија остварују 

кандидати који испуњавају слиједеће услове: 

- да посљедње четири године имају пребивали- 

ште на подручју општине Прњавор, 

- да су завршили четверогодишњу средњу 

школу, 

- да су сва четири разреда средње школе заврши- 

ли одличним успјехом, 

- да се према евиденцији Центра за социјални 

рад налазе у стању социјалне потребе, 

- да су уписани као редовни студенти,  

- да редовно уписују наредне године студија, 

- да четири године након завршеног студија има- 

ју мјесто пребивалишта на подручју општине 

Прњавор. 

 

Члан 4. 

 У случају да студент обнавља годину 

студија исплата стипендије се обуставља. 

 

Члан 5. 

 Као доказ о испуњавању услова из члана 3. 

ове одлуке кандидати достављају слиједећу докуме- 

нтацију: 

- потврду о пребивалишту у посљедње четири 

године, 

- свједочанства за сва четири разреда средње 

школе, 

- увјерење о упису на факултет, односно 

увјерење о упису у наредну годину студија, 

- овјерена писмена изјава да ће четири године 

након завршеног студија имати мјесто пребива- 

лишта на подручју општине Прњавор. 

Доказ из члана 3. став 1. алинеја 4. 

прибавља Административна служба општине Прња- 

вор од Центра за социјални рад службеним путем. 

 

Члан 6. 

Појединачни износ стипендије је 200,00 

КМ мјесечно.             
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 
Број: 01/1-022-254/09                        Н А Ч Е Л Н И К  

Датум: 18.12.2009. године            мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 41. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05, 6/08) начелник општине 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 

Члан 1.  

 Овим правилником се утврђују услови, 

начин и поступак одобравања и исплате једнокра- 

тне новчане помоћи, из средстава која се у буџету 

општине Прњавор обезбјеђују грађанима општине 

Прњавор, који су у таквом стању социјалне потребе 

да им је неопходна новчана помоћ. 

 

Члан 2. 

 Право на једнократну новчану помоћ имају 

грађани који имају пребивалиште на подручју 

општине Прњавор а који се налазе у таквој 

материјалној ситуацији те им је неопходна новчана 

помоћ у следећим ситуацијама: 

а) лијечење теже акутне или хроничне 

болести, 

б) у случају смрти члана уже породице или 

члана домаћинства, 

в) лицима, односно породицама, којима је 

помоћ неопходна у случају елементарне непогоде и  

г) у другим нарочито оправданим случа- 

јевима. 

 

Члан 3.  

 Подносилац захтјева за једнократну новча- 
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ну помоћ осим лица коме је помоћ потребна, може 

бити пунољетан члан домаћинства, блиски сродник 

(у случају да лице коме је потребна помоћ живи 

само), законски заступник, старалац, усвојеник, 

усвојилац, пуномоћник, удружење грађана (ако је 

лице коме је помоћ потребна члан тог удружења), 

мјесна заједница у којој лице има пребивалиште 

или у изузетним случајевима ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор. 

 У корист једног лица захтјев се може 

одобрити само једном подносиоцу захтјева. 

  
Члан 4. 

Подносилац захтјева за једнократну новча- 

ну помоћ може, осим у нарочито оправданим 

случајевима, остварити ово право највише једном у 

текућој години. 
 

Члан 5. 

(1) Захтјев за додјелу једнократне новчане 

помоћи подноси се начелнику општине у писменој 

форми путем Шалтер сале.  

(2) Уз захтјев, подносилац захтјева дужан је 

приложити фотокопију личне карте лица коме је 

потребна помоћ, фотокопију картице текућег 

рачуна, овјерену кућну листу, овјерену изјаву да 

подносилац захтјева није у години у којој подноси 

захтјев остварио право на новчану помоћ из буџета 

општине Прњавор по другом основу, фотокопију 

последњег чека пензије (за пензионере), потврду о 

просјеку плате за последња 3 мјесеца (за све 

запослене чланове домаћинства), овјерену изјаву да 

лице не остварује приходе по другом основу, 

фотокопију картона Бироа за запошљавање (у случа- 

ју да је лице коме је помоћ потребна незапослено те 

за чланове домаћинства), фотокопију налаза и 

мишљења љекара (ако се захтјев подноси у сврху 

лијечења) и Извод из матичне књиге умрлих (ако се 

захтјев подноси у случају смрти члана уже 

породице или члана домаћинства). 

(3) Подносилац захтјева може уз захтјев и 

прилоге који су обавезни доставити и друге прилоге 

који доказују наводе из захтјева.  

(4) У случају да се захтјев подноси за мало- 

љетно лице, доставити Извод из матичне књиге 

рођених за малољетника а фотокопију личне карте 

лица које у име малољетника подноси захтјев. 

(5) Прилози не смију бити старији од 60 

дана од дана подношења захтјева. 

 (6) У случају да подносилац захтјева не 

достави све обавезне прилоге или Комисија утврди 

да је за одобравање захтјева потребно доставити 

још доказа, Комисија ће писмено тражити од 

подносиоца да у року од 5 дана допуни захтјев. Ако 

подносилац не достави тражену допуну захтјева 

или допуни захтјев неблаговремено, непотпуно или 

доказом који није одговарајући, захтјев ће бити 

одбачен закључком. 
 

Члан 6. 

(1) Захтјев се прослеђује Комисији за додје- 

лу једнократне новчане помоћи (у даљем тексту 

Комисија), коју на мандатни период од једне године 

именује начелник општине а заприма га предсје- 

дник Комисије.  

(2) Комисија се састоји од три члана од 

којих су два члана из реда запослених у Админи- 

стративној служби општине Прњавор или Стручној 

служби Скупштине општине Прњавор а који имају 

статус службеника са завршеном вишом или висо- 

ком стручном спремом, а један члан је из реда 

запослених ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

којег предлаже директор ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор. 

(3) Предсједника Комисије именује наче- 

лник општине из реда чланова Комисије који су из 

реда запослених у Административној служби 

општине Прњавор или Стручној служби Скупшти- 

не општине Прњавор. 

(4) Предсједник Комисије сазива сједницу 

Комисије, руководи сједницом, стара се о вођењу 

записника и потписује исти.   

(5) Предсједник Комисије је дужан сазвати 

сједницу Комисије у року не дужем од 30 дана од 

дана достављања захтјева Комисији. У изнимним 

случајевима, Комисија може радити без присуства 

једног члана Комисије. 
  

Члан 7. 

 Комисија, на основу захтјева и прилога, 

разматра захтјев и предлаже начелнику општине 

закључак о додјели једнократне новчане помоћи.  

 На основу достављаног приједлога Комиси- 

је, начелник општине доноси закључак који даном 

доношења постаје коначан. 

 Након доношења закључка, Комисија ће 

најдаље у року од 8 дана писмено обавијестити 

подносиоца захтјева о рјешавању захтјева за додје- 

лу једнократне новчане помоћи. 
 

Члан 8. 

 Подносиоцу захтјева се, у правилу, не може 

одобрити исплата помоћи у износу већем од 300,00 

КМ. 
 

Члан 9. 

 Новчана средства потребна за остваривање 

и кориштење једнократне новчане помоћи обезбје- 

ђују се у буџету општине Прњавор, у оквиру Одјеље- 

ња за локални економски развој и друштвене 

дјелатности. 

 Новчани износи који су одобрени исплаћу- 

ју се по редослиједу доношења закључака којима се 

одобрава новчана помоћ а у складу са стањем конта 

са кога се исплата врши и приливом средстава у 

буџет општине Прњавор. 
 

Члан 10. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о начину и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

из буџета општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 4/07 и 8/07). 
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Члан 11. 

 Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења а биће објављен у Службеном гласнику 

општине Прњавор. 
 

Броj: 01/1-022-261/09            

Датум: 23.12.2009. године                    НАЧЕЛНИК 

Прњавор,                                         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 разматрају- 

ћи захтјев Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор број 01-022-31/08 за уплату оснивачког 

улога, начелник општине, доноси сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 

Јавној здравственој установи Дом здравља 

Прњавор, одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 2.000,00 КМ, са пози- 

ције 614200 – буџетска резерва, потрошачка једини- 

ца 00750120 – кабинет начелника, а на име уплате 

оснивачког улога за усклађивање Одлуке о органи- 

зовању и усклађивању пословања Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор са Законом о 

систему јавних служби.  

Средства уплатити на жиро рачун Дома 

здравља Прњавор, број 551-016-00004959-34 отво- 

рен код UniCredit  банке.  
 

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: 01/1-401-262/09                        Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 17.12.2009. године            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 

разматрајући захтјев Марић Десанке, кћи Илије из 

Црквене за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Марић Десанки, кћи Илије из Црквене, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 1.200,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име помоћи за 

сношење штете код угинућа краве.  

Средства уплатити на име Марић Десанке, 

на транксациони рачун клијента број 

5517102585826111, број рачуна клијента 

45115202000, отворен код UniCredit банке Бања 

Лука, ЈМБГ 0309932108527.  

 

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: 01/1-532-254/09                         Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23. 12.  2009. године           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 

разматрајући захтјев Врховац Гордане, кћи 

Млађана из Гусака за додјелу једнократне новчане 

помоћи, начелник општине, доноси сљедећи 

  
ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Врховац Гордани, кћи Млађана из Гусака, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 300,00 КМ, са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, а на име помоћи за сношење 

трошкова сахране супруга.  

Средства уплатити на име Врховац Горда- 

не, на текући рачун број 562-100-80164374-05, отво- 

рен код НЛБ Развојне банке, ЈНБГ 2408957108535.  

 
II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-255/09                          Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23.12.2009. године             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 

разматрајући захтјев Џудо клуба „Соко-М“ 

Прњавор за додјелу новчаних средстава за набавку 

струњача, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 

 Џудо клубу „Соко-М“ Прњавор, одобрава- 

ју 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 помоћи за набавку 

татамија-струњача.  

 

Средства уплатити на жиро рачун Џудо 

клуба „Соко-М“ Прњавор, број 557-007-00216830-

55, отворен код Нове банке ад Прњавор, ЈИБ 

4402577480007.  
 

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: 01/1-434-13/09                          Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23.12.2009. године             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 

разматрајући набавку новогодишњих пакетића за 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, начелник 

општине, доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 422,25 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

набавке новогодишњих пакетића за Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор. 
 

Средства уплатити на жиро рачун „Лебу- 

рић – Комерц“ ДОО, а по фактури/ отпремници број 

1/13625 од 18. 12. 2009. године, која 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: 01/1-401-264/09                         Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23.12.2009. године             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

460 

 
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 Рукометног клуба „Слога“ Прњавор за 

додјелу новчаних средстава за рад клуба, начелник 

општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Рукометном клубу „Слога“ Прњавор, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 1.000,00 КМ, са позиције 

614200 – буџетска резерва, потрошачка јединица 

00750120 – кабинет начелника, а на име помоћи за 

рад клуба.  

Средства уплатити на жиро рачун Рукоме- 

тног клуба „Слога“ Прњавор, број 562-099-

00005809-42, отворен код НЛБ Развојне банке, ЈИБ 

4401581970004.  

 

II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-401-251/09                        Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23.12.2009. године             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

461 
 

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 Павловић Златка, сина Мате из Кулаша 

за додјелу једнократне новчане помоћи, начелник 

општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Павловић Златку, сину Мате из Кулаша, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 550,00 КМ, са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, а на име једнократне новчане 

помоћи.  

Средства уплатити на име Павловић Зла- 

тка, на текући рачун број 1610450000000037, 09-45-

34618-7, отворен код Raiffeisen банке, ЈМБГ 

1912952370009.  

 

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: 01/1-532-256/09                        Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 23.12.2009. године             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

462 
 

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 везано за 

одобравање средстава на име награда, начелник 

општине, доноси сљедећи 

  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

  Одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 600,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, и то: 

-Пекић Жани, начелници Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

износ од 383,09 КМ, на име обезбјеђивања процеса 

потребних за примјену и одржавање система упра- 

вљања квалитетом према захтјевима ИСО станда- 

рда, а 

-разлику средстава у износу од 216,91КМ 

уплатити на име пореза и доприноса  по обрачуну 

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: 01/1-401-246-1/09                     Н А Ч Е Л Н И К 

Датум: 24.12.2009. године             мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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