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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Вујиновић Славена сина Славка 
заступаног по пуномоћнику Вујиновић Славку из 
Прњаворa, поднесеног Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 
јединица Прњавор у предмету утврђивања губитка 
статуса јавног добра, а на основу члана 4. став 2. 
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 356. 
став 2. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 
95/11), члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 112/06), члана 190. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 13/02 и 50/10) и члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 14/14), на сједници одржаној дана 
02.03.2015. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању губитка статуса јавног добра  

 
Члан 1. 

Утврђује се да је изгубило статус јавног 
добра земљиште означено као: 

- к.ч. бр. 58/4  „Хисета“ некатегорисани пут 
у површини од 597 м2, уписано у зк.ул. бр. 923 к.о. 
Коњуховци књижено као Јавно добро Исказ I  
некретнине које леже на подручју горње општине а 
броје се у јавно добро (нови премјер к.ч. бр. 840/2 
"Хисета" некатегорисани пут у површини од 597 
м2, уписана у ПЛ. бр. 61 к.о. Коњуховци  посјед 
Путеви дирекција Прњавор са 1/1 дијела). 
 

Члан 2. 
На земљишту из члана 1. ове одлуке ће се 

извршити укњижба права власништва и посједа у 
корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 
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 
Вујиновић Славен син Славка заступан по 

пуномоћнику Вујиновић Славку из Прњавора, 
поднио је захтјев Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Подручна јединица 
Прњавор под бр. 21.36/475-44/14 од 04.09.2014. 
године у предмету утврђивања губитка статуса 
јавног добра на земљишту означеном као к.ч. бр. 
58/4  „Хисета“ некатегорисани пут у површини од 
597 м2, уписано у зк.ул. бр. 923 к.о. Коњуховци 
(нови премјер к.ч. бр. 840/2 "Хисета" некате- 
горисани пут у површини од 597 м2, уписана у ПЛ. 
бр. 61 к.о. Коњуховци  посјед Путеви дирекција 
Прњавор са 1/1 дијела). 

У захтјеву се надаље наводи да је 
закључком бр. 21.36/475-14/14 од 19.05.2014. 
године  обустављен поступак због неизвршене 
парцелације земљишне парцеле к.ч. бр. 840, те да је 
сада извршена парцелација и формирана парцела 
бр. 840/2 површине 597 м2 о чему су приложени 
докази о усклађеном земљишно-књижном и ката- 
старском стању. 

Уз захтјев су приложили рјешење ове 
Подручне јединице бр. 21.36/714.1-728/2014 од 
09.07.2014. године, копију катастарског плана, иде- 
нтификацију предметних некретнина бр. 04/363-
сл.12 од  04.09.2014. године и зк.ул. бр. 923 к.о. 
Коњуховци. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор је провела 
поступак у току којег је одржана расправа дана 
12.11.2014. године и извршен увиђај на луцу мјеста, 
уз присуство пуномоћника предлагача, те вјештака 
геометра,  а након усклађеног земљишно-књижног 
стања са стањем у катастарском операту  утврђено 
је: 

- да је ријеч о парцели бр. 58/4  „Хисета“ 
некатегорисани пут у површини од 597 м2, 
уписаној у зк.ул. бр. 923 к.о. Коњуховци књиженој 
као Јавно добро  Исказ I  некретнине које леже на 
подручју горње општине а броје се у јавно добро
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(нови премјер к.ч. бр. 840/2 "Хисета" нека- 
тегорисани пут у површини од 597 м2, уписана у 
ПЛ. бр. 61 к.о. Коњуховци  посјед Путеви дире- 
кција Прњавор са 1/1 дијела); 

- да је на парцели саграђен пословни 
објекат за који је издата грађевинска дозвола 
рјешењем Одјељења за просторно уређење бр. 04-
360-118/11 од 30.12.2011 године и употребна 
дозвола рјешењем истог органа бр. 04-360-256/05 
од  10.11.2005. године на име „Славуј комерц“ д.о.о. 
Прњавор  у коме је продавница мјешовите робе и 
фризерски салон чији је сада власник Вујиновић 
Славен сина Славка које је објекат купио од 
наведеног предузећа; 

- из одлуке Скупштине општине Прњавор 
објављене у „Службеном гласнику општине Прња- 
вор“ број 4 од 18.07.1997. године која је приложена 
у спис предмета којом су утврђени локални и 
некатегорисани путеви, видљиво је да је под ред. 
бр. 6 наведене одлуке наведена парцела дио 
локалног пута Прњавор-Маћино Брдо-Грабик Ило- 
ва до границе општине Србац у дужини од 10.700 
км; 

- према идентификацији Одјељења за про- 
сторно уређење бр. 04-363-сл./14 од 04.09.2014. 
године предметна парцела налази се ван урбаног 
подручја, а изградња на истој омогућена је про- 
сторним планом општине („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 4/12); 

- да предлагач земљиште користи по осно- 
ву уговора о закупу закљученог са ЈП „Путеви РС“ 
Бањалука и уплатио је износ на годишњем нивоу на 
име закупнине  у износу од 600,00 КМ  што предла- 
гач сматра протузаконито, а како је ријеч о лока- 
лном путу - путном земљишту сматра да би сте- 
дства требала да припадају локалној заједници 
општини Прњавор; 
 - да би се могао извршити промет наве- 
дених некретнина и додјела крајњем кориснику 
неопходно је утврдити губитак статуса јавног добра 
и тиме отклонити законску запреку и створити 
услове за промет некретнине, те је сходно изло- 
женом Републичка управа за геодетске и имови- 
нско-правне послове, Подручна јединица Прњавор 
урадила нацрт одлуке и доставила Скупштини 
општине Прњавор на усвајање, а сходно члану 4. 
став 2. Закона о промету непо- кретности („Слу- 
жбени лист СРБиХ“, бр. 38/78,  4/89, 29/90 и 22/91 и 
„Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/94), 
а у вези члана 356. став 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/08, 58/09 и 95/11) којим је одредбама 
остављена могућност примјене напријед поменутог 
Закона о промјету непокре- тности тачније до 
29.09.2014. године до кога рока су на снази одредбе 
поменутог закона, а будући да је предлагач свој 
захтјев поднио 10.03.2014. године захтјев је имено- 
ваног благовремен. 
 
Број: 01-014-28/15                         Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.                      
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште замјеника Бањалука, поднесеног Републи- 
чкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор у предмету 
утврђивања губитка статуса јавног добра, а на 
основу члана 4. став 2. Закона о промету непо- 
кретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 
4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 29/94), члана 356. став 2. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
112/06), члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 13/02 и 50/10) и члана 30. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 14/14), на сједници одржаној дана 02.03.2015. 
године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању губитка статуса јавног добра  

 
Члан 1. 

Утврђује се да је изгубило статус јавног 
добра земљиште означено као: 

- к.ч. бр. 557/2  „Клађе“ Исказ I  некретнине 
које леже на подручју горње општине а броје се у 
јавно добро у површини од 415 м2, уписано у зк.ул. 
бр. 737 к.о. Прњавор (нови премјер к.ч. бр. 587/2 
"Клађе" улица у површини од 415 м2, уписана у 
ПЛ. бр. 233, исте к.о. посјед Путеви дирекција 
Прњавор са 1/1 дијела). 

 
Члан 2. 

На земљишту из члана 1. ове одлуке ће се 
извршити укњижба права власништва и посједа у 
корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 
 

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 
Правобранилаштво Републике Српске, сје- 

диште замјеника Бањалука, поднијело је захтјев 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове Подручна јединица Прњавор под 
бр. 21.36/475-51/14 од 26.09.2014. године у 
предмету утврђивања губитка статуса јавног добра 
на земљишту означеном као к.ч. бр. 557/2 у 
површини од 1007 м2, уписаном у зк.ул. бр. 737 к.о. 
Прњавор као јавно добро, односно по новом 
премјеру земљиште је означено као к.ч. бр. 587/2 у 
површини од 862 м2, уписано у ПЛ. бр. 233 к.о. 
Прњавор посјед путеви - дирекција са 1/1 дијела. У 
захтјеву се надаље наводи да земљиште према 
Регулационом плану „Јелшинград“ измене III је 
дијелом намијењено за формирање грађевинске
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парцеле са дијеловима парцела означених  као к.ч. 
бр. 587/7, 587/6, 586/15 и 586/16, на којој је пре- 
двиђена изградња пословног објекта, а други дио је 
намијењен за редовну употребу магистралног пута.  

Уз захтјев су приложили зк.ул.бр. 737 к.о. 
Прњавор, посједовни лист бр. 233 исте к.о, и допис 
Одјељења за просторно уређење бр. 04-363-сл/14 од 
23.09.2014. године. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор је својим до- 
писима од 08.10.2014. године и 27.10.2014. године 
тражили од предлагача да употпуни свој захтјев и 
да уз исти достави елаборат о усклађеном зељишно-
књижном стању са стањем у катастарском оперету 
за наведене некретнине, а након извршене парце- 
лације у складу са регулационим планом.  

На расправи одржаној дана 22.01.2015. 
године предлагач је прецизирао захтјев за губитак 
статуса јавног добра на земљишној парцели озна- 
ченој као к.ч. бр. 557/2  „Клађе“ Исказ I  некретнине 
које леже на подручју горње општине а броје се у 
јавно добро у површини од 415 м2, уписано у зк.ул. 
бр. 737 к.о. Прњавор (нови премјер к.ч. бр. 587/2 
"Клађе" улица у површини од 415 м2, уписана у 
ПЛ. бр. 233, исте к.о. посјед Путеви дирекција 
Прњавор са 1/1 дијела) и за то приложио адекватну 
документацију копију катастарског плана, посје- 
довни лист бр. 233 к.о. Прњавор и зк.уложак бр. 737 
к.о. Прњавор, а након извршене парцелације из ког 
је видљиво да је ријеч о некретнинама поближе 
наведеним у тачки 1. Одлуке. 

Према идентификацији Одјељења за про- 
сторно уређење бр. 04-363-сл./14 од 23.09.2014. 
године предметна парцела бр. 587/2 дио парцеле  
намијењен је за изградњу пословног објекта и чини 
грађевинску парцелу са дијеловима парцела 587/2, 
587/6, 586/15 и 586/16, а преостали дио предметне 
парцеле намијењен за редовну употребу магистра- 
лног пута. 

 
Да би се могао извршити промет наведених 

некретнина и додјела крајњем кориснику нео- 
пходно је утврдити губитак статуса јавног добра и 
тиме отклонити законску запреку и створити услове 
за промет некретнине, те је сходно изложеном 
Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Прњавор 
урадила нацрт одлуке и доставила Скупштини 
општине Прњавор на усвајање, а сходно члану 4. 
став 2. 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), 
а у вези члана 356. став 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/08, 58/09 и 95/11) којим је одредбама 
остављена могућност примјене напријед поменутог 
Закона о промјету непокретности тачније до 
29.09.2014. године до кога рока су на снази одредбе 
поменутог Закона о промету некретнина а будући 
да је Правобранилаштво Републике Српске, сје- 
диште замјеника Бањалука свој захтјев поднијело 

26.09.2014. године захтјев именованих је благо- 
времен, а сходно напријед наведеним одредбама 
закона је и основан. 
 
Број: 01-014-155/14                      Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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        Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Чандић Мухаремовог Мухамеда, Лубе- 
новић Мухаремове Емине, Незић Авдине Елвире и 
Незић Авдиног Едина сви из Прњавора, заступани 
по пуномоћнику Малић Браниславу, адвокату из 
Прњавора, за ревизију додјеле грађевинског земљи- 
шта у к.о. Прњавор, на основу члана 41. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 
жбени гласник РС“, број:112/06) и члана 88. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске („Слу- 
бжени гласник РС“, број:86/03) те члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 8/05), на сједници одржаној дана 
02.03.2015. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
        ОДБИЈА СЕ захтјев Чандић (Мухарема) Муха- 
меда, Лубеновић (Мухарема) Емине, Незић (Авде) 
Елвире и Незић (Авидног) Едина за ревизију до- 
дјеле грађевинског земљишта у к.о. Прњавор, озна- 
ченог као: 

- Кч.бр.695/12, зв.„Њива“, њива површине 
351 м2, уписана у пл.бр.126 к.о. Прњавор, а која 
одговара грунтовној парцели број 363/7, уписане у 
зк.ул.бр.2144 исте к.о., посједника односно носиоца 
права кориштења Чандић Мустафиног Мухарема и  

- Кч.бр.695/2, зв „Њива“, њива површине 
583 м2, уписана у пл.бр.126 к.о. Прњавор, а акоја 
одговара грунотвној парцели број 363/7, уписане у 
зк.ул.бр.2144 исте к.о., посједника односно носиоца 
права кориштења Чандић Мустафиног Мухарема, 
које је Скупштина општине Прњавор право- 
снажним рјешењем број: 08-475-56/97 од 08.09. 
1997. године преузела од Чандић Мустафиног 
Мухарема, а правоснажним рјешењима број: 08-
475-41//97 од 08.09.1997. године и рјешењем број: 
08-475-42/97 од 08.09.1997. године додјелила, непо- 
средном погодбом, на кориштење ради грађења 
стамбено-пословних објеката Стојчић Радомира 
Ђурађу и Ђурић Момчила Драгану оба из Горњих 
Смртића, из разлога што је предметно земљиште 
приведено намјени-изграђено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
     Рјешењем Скупштине Општине Прњавор 
број: 01-475-12/10 од 26.11.2010. године одбијен је 
захтјев Чандић Мухамеда, Лубеновић Емине, Незић 
Елвире и Незић Едина  за ревизију додјеле 
грађевинског земљишта означеног као: кч.бр.695/12 
„Њива“ површине 351 м2 уписане у пл.бр.126 к.о. 
Прњавор (стари број 363/7, зк.ул.бр.2144 исте к.о.), 
посједника односно носиоца права кориштења 
Чандић Мустафиног Мухарема и кч.бр. 695/2
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„Њива“ површине 583 м2 уписана у пл.бр.126 к.о. 
Прњавор (стари број 363/7, зк.ул.бр.2144 исте к.о.), 
посједника односно носиоца права кориштења 
Чандић Мустафиног Мухарема, које је Скупштина 
Општине Прњавор правоснажним рјешењем број: 
08-475-56/97 од 08.09.1997. године преузела од 
Чандић Мустафиног Мухарема, а правоснажним 
рјешењем број: 08-475-41/97 од 08.09.1997. године 
и број: 08-475-42/97 од 08.09.1997. године додје- 
лила, непосредном погодбом на кориштење ради 
грађења стамбено-пословних објеката Стојчић 
Радомира Ђурађу и Ђурић Момчила Драгану оба из 
Горњих Смртића, јер је у поступку утврђено да је 
предметно земљиште изграђено односно приведено 
намјени. Тачком 2. диспозитва одлучено је да за 
преузето земљиште из тачке 1 диспозитива овог 
рјешења, ранијем власнику (носилац права кори- 
штења) односно његови законски наследници имају 
право на правичну накнаду. 
 Поступак ревизије извршене додјеле грађе- 
винског земљишта у к.о. Прњавор је провела Подру- 
чна јединица Бијељина, у складу са закључком 
директора Републичке управе за геодетске и имови- 
нско-правне послове Бања Лука број: 21.01/052-
402/08 од 29.12.2008. године јер су Чандић Муха- 
мед и други из Прњавора, заступани по пуномо- 
ћнику Малић Браниславу адвокату из Прњавора 
тражили изузеће цијеле Подручне јединице Прња- 
вор од поступања у овом предмету. 
 Након што је Скупштина Општине Прња- 
вор донијела рјешење по захтјеву Лубеновић рође- 
не Чандић Емине и других из Прњавора, за ревизију 
додјеле грађевинског земљишта у к.о. Прњавор, 
подносиоци захтјева су благовремено поднијели 
тужбу Окружном суду у Бања Луци којим оспора- 
вају законитост горе назначеног акта Скупштине 
Општине Прњавор. 
 Пресудом Окружног суда у Бања Луци 
број:110 У 006005 11 У од 11.11.2013. године по 
тужби Лубеновић рођене Чандић Емине, Незић 
Авде Елвире и Незић Авде Едина сви из Прњавора 
заступани по пуномоћнику Малић Браниславу, 
адвокату из Прњавора, поништено је рјешење СО-е 
Прњавор број: 01-475-12/10 од 26.11.2010. године а 
тужба истих тужилаца, против рјешења о преузи- 
мању СО-е Прњавор број:08-475-56/97 од 08.09. 
1997. године је одбачена. 
 Уважавајући правно схватање и примједбе 
Окружног суда у Бања Луци дате у горе назначеној 
пресуди, проведен је поступак те је дана 19.11.2013. 
године, у просторијама Подручне јединице Бије- 
љина, одржана усмена јавна расправа у којој су 
учествовали законски заступник Општине Прњавор 
Радуjко Милан замјеник Правобраниоца Републике 
Српске, Сарић Д. Младен, адвокат из Прњавора, 
пуномоћник Малиновић С. Драге и у своје име 
Стојчић Р. Ђурађ. На расправу није приступио, из 
породичних разлога, Малић Бранислав адвокат из 
Прњавора, пуномоћник подносилаца захтјева за 
ревизију. Том приликом, законски заступник 
Општине Прњавор, замјеник Правобраниоца 
Републике Српске, Радујко Милан је истако да је 

Општина Прњавор провела поступак преузимања 
спорног земљишта те је извршила промет истог 
након чега је земљиште приведено намјени од 
стране власника објекта који је стекао потпуну 
урбанистичко-техничку документацију, те даље 
наводи, да је захтјев за ревизију неоснован и 
немогућ собзиром да је фактичко стање на терену 
такво да онемогућава поврат земљишта, али да је 
тачно да за предметно земљиште ранијим вла- 
сницима никад није плаћена правична накнада и 
предлаже да се код надлежног суда, у ванпарни- 
чном поступку утврди правична накнада за 
преузето земљиште.  У изјави датој на записник, 
Сарић Д. Младен, адвокат из Прњавора пуномо- 
ћник Малиновић Стојана Драге из Прњавора, 
сматра да Основни суд у Прњавору има све услове 
да настави поступак за утврђивање накнаде ранијим 
власницима предметног земљишта јер је преузи- 
мање земљишта обављено законито, а за одређи- 
вање накнаде је небитно коме је додјељено. 
 Из чињеничног стања утврђеног у току 
поступка и свих доказа које се налазе у спису пре- 
дмета, утврђено је следеће: 
 - Скупштина Општине Прњавор је пра- 
воснажним рјешењем број: 08-475-56/97 од 08.09. 
1997. године извршила преузимање неизграђеног 
градског грађевинског земљишта означеног као 
кч.бр. 696/6, 696/7, 695/11, 695/13, 695/12, 695/2, 
908/7, 908/8, 908/9 и 910/5, све к.о. Прњавор. 
Парцеле кч.бр.695/12, њива површине 351 м2 упи- 
сана у пл.бр.126, одговара грунтовној парцели број 
363/7 уписаној у зк.ул.бр.2144 и кч.бр.695/2 њива 
површине 583 м2 уписана у пл.бр.126, која одговара 
грунтовној парцели број 363/4, уписаној у зк.ул. 
бр.2144 све к.о. Прњавор преузете од посједника 
односно носиоца права кориштења Чандић Муста- 
финог Мухарема. Поступак преузимања неизграђе- 
ног градског грађевинског земљишта за земљиште 
Чандић Мухарема проведен је уз учешће привре- 
меног заступника Сарић Милутина, адвоката из 
Прњавора, а по закључку број: 08-475-56/97 од 
04.08.1997. године, собзиром да се радило о лицу 
непознатог боравишта. 
   - Рјешењем Скупштине општине Прњавор 
број: 08-475-41/97 од 08.09.1997. године преузето 
неизграђено градског грађевинско земљиште дру- 
штвене својине означено као кч.бр.695/2, 695/13, 
908/7 и 910/5 све к.о. Прњавор додјељено је непо- 
средном погодбом на коришћење ради градње 
Стојчић Радомира Ђурађу из Горњих Смртића уз 
накнаду. 
   - Рјешењем Скуштине општине Прњавор 
број: 08-475-42/97 од 08.09.1997. године преузето 
неизграђено градско грађевинско земљиште дру- 
штвене својине означено као кч.бр.695/12, 695/11 и 
696/7, све к.о. Прњавор додјењено је непосредном 
погодбом на коришћење ради градње Ђурић Момчи- 
ловом Драгану из Горњих Срмтића уз накнаду. 
  - На расправи која је одржана на лицу 
мјеста дана 26.10.1999. године уз учешће вјештака 
геодетске струке утврђено је да се ради о три 
грађевинска плаца и то  првом који чини земљиште
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означено као кч.бр.696/6, на којем се налази 
изграђена стамбено-пословна зграда, други плац 
који чини земљиште означено као кч.бр.696/7, 
695/11 и 695/12, на којем је изграђено приземље и 
спрат стамбено-пословне зграде и трећи плац који 
чини земљииште означено као кч.бр.695/13, 695/2, 
908/7 и 910/5, који са другим плацем чини једну 
грађевинску парцелу. Око 6 метара те парцеле је у 
фази изгадње у склопу друге парцеле, а преостали 
дио је неизгађен изузев што су извршене припремне 
радње, одвоз хумуса и изградња прилаза. 
   - Из дописа Одјељења за просторно уре- 
ђење општине Прњавор број:04-36-62/01 од 13.11. 
2001. године  утрђено је да земљиште означено као 
кч.бр.695/2, 695/13, 908/7 и 910/5 к.о. Прњавор чини 
један грађевински плац, а земљште означено као 
кч.бр.696/7, 695/11 и 695/12 к.о. Прњавор чини 
други грађевински плац, те да је Стојчић Ђурађу из 
Горњих Смртића одобрена градња стамбено-
пословног објекта на земљишту означеном као 
дијелови кч.бр.695/2, 695/7 и 908/1 к.о. Прњавор, 
рјешењем Секретаријата за урбанизам, стамбено-
комуналну дјелатност и грађевинарство, општине 
Прњавор број: 05-360-23/98 од 19.02.1998. године, а 
Ђурић Драгану је одобрена изградња стамбено-
пословног објекта на земљишту означеном као 
кч.бр.695/11, 695/12 и 696/7 к.о. Прњавор, рјеше- 
њем Секретаријата за урбанизам стамбено-
комуналну дјелатност и грађевинарство општине 
Прњавор број:05-360-205/98 од 12.01.1999. године. 
   - Стојчић Ђурађу је Скупштина Општине 
Прњавор дала сагласност за отуђење започетог 
стамбено-пословног објекта на земљишту означе- 
ном као кч.бр.695/2, 695/13, 908/7 и 910/5 укупне 
површине 1387 м2 уписано у пл.бр.3053 к.о. Прња- 
вор, након чега је именовани некретнине продао 
Малиновић Стојановом Драги, сачинивши уговор о 
купопродаји који је овјерен код Основног суда у 
Прњавору под бр. Ов.215/99 од 27.01.1999. године. 
  - Ђурић Драган је од општине Прњавор 
добио изјашњење да општина није заинтересована 
за куповину стамбено-пословног објекта лоцираног 
на земљишту означеном као кч.бр.695/11, 695/12 и 
696/7 укупне површине 984 м2 уписано у пл.бр. 
3065 к.о. Прњавор, након чега је именовани предме- 
тне некретнине продао Малиновић Драги, сачини- 
вши уговор о купопродаји који је овјерен код 
Основног суда у Прњавору под бр. Ов.3474/99 од 
31.12.1999. године. 
   - Увидом у катастарску евиденцију о непо- 
кретностима утврђно је да се на парцелама озна- 
ченим као кч.бр.695/2, 695/11, 695/12, 695/13, 696/7, 
908/7 и 910/5 све к.о. Прњавор као посједник води 
Малиновић Стојана Драго са дијелом 1/1, а на 
основу горе поменутих купопродајних уговора. 
   -  Из дописа Одјељења за просторно уре- 
ђење општине Прњавор-урбанистичко-грађеви- 
нског инспектора број: 04-362-35/01 од 21.06.2001. 
године утврђено је да је на земљишту које је 
додјељено Ђурић Драгану и Стојчић Ђурађу 
изгађен објекат власништво Малиновић Драге, а 
који се налази у фази потпуног завршења – може  се  

одмах уселити. 
 - У поступку је утврђено да се земљишна 
књига за к.о. Прњавор није одржавала од 1987. 
године а ради успостављања нове евиденције о 
некретнинама, а што  је такође утврђено и увидом у 
образложење рјешења о наслеђивању Основног 
суда у Прњавору број:О-187/00 од 12.01.2001. 
године, којим је расправљена заоставштина иза 
умрле Незић рођене Чандић Мухаремове Дервише, 
што пак наводи за закључак да је у вријеме 
преузимања неизграђеног градског грађевинског 
земљишта Чандић Мустафе Мухарем био еви- 
дентиран као носилац права коришћења у земљи- 
шној књизи, обзиром да је умро у току 1988.године. 
С обзиром да орган није имао податак да је Чандић 
Мустафе Мухарем умро и да је оставинска расправа 
окончана још 1988.године, јер у јавним еви- 
денцијима о неркетнинама, рјешење надлежног 
суда није било проведено, то је орган у поступку 
преузимања неизграђеног грађевиснког земљишта 
закључком број: 08-475-56/97 од 04.08.1997. године,  
ранијем власнику поставио приврменог заступника 
Сарић Милутина адвоката из Прњавора. 
 - У поступку је утврђено је да је парцела 
кч.бр.695/2 кућиште и њива у површини од 1031 м2 
уписана у пл.бр.126 к.о. Прњавор на име посједника 
Чандић Мухарема из Прњавора. Након извршене 
парцелације на том дијелу земљишта а на основу 
урбанистичке сагласности број: 05-364-125/97 од 
20.06.1997. године иста парцела се цијепа на 
кч.бр.695/2 у површини од 583 м2, кч.бр.695/12 у 
површини од 351 м2 и кч.бр.695/14 у површини од 
97 м2. Према стању Земљишнокњижног уреда 
наведено земљиште уписано је у нови (електро- 
нски) зк.ул.бр.329 к.о. Прњавор, као власништво 
државне својине са правом коришћења у корист 
Лубеновић Емине рођена Чандић са дијелом 1/2, 
Незић Авдине Елвире са дијелом од 1/4 и Незић 
Авдиног Едина са дијелом 1/4. Парцеле кч.бр.695/2 
и 695/12 чине саставни дио грађевинског плаца 
Малиновић Драге на коме је саграђен породични 
стамбени објекат и за исто земљиште може се рећи 
да је приведено трајној намјени. Парцела кч.бр. 
695/14 површине 97 м2 је настала цијепањем 
матичне парцеле 695/2 и налази се ван грађевинског 
плаца уз магистрални пут Прњавор-Дервента, али је 
евидентно да се то земљиште користи односно 
одржава од стране Малиновић Драге. Наведни 
земљишнокњижни упис у зк.ул.бр.329 к.о. Прњавор 
извршен је 31.12.2003. године (Дн-бр.1065/2003). 
 Дана 11.01.2010. године Подручна јединица 
Бијељина доставила је  Основном суду у Прњавору 
предмет са  правоснажним рјешењем о преузимању 
грађевинског земљишта број: 08-475-56/97 од 08.09. 
1997. године СО-е Прњавору ради одређивања 
накнаде за преузето земљиште, обзиром да је у 
поступку ревизије утврђено да је исто изграђено 
односно приведено намјени. 
 Основни суд у Прњавору је рјешењем 
број:78 0 В 00622 10 В од 20.04.2010. године пре- 
кинуо ванпарнични пуступак предлагача Лубеновић 
Емине, Незић Елвире и Незић Едина против
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предлагача оптшине Прњавор, ради одређивања 
накнаде, јер надлежни управни орган није донио 
одлуку о ревизији изузетог грађевинског земљишта. 
 Из свега наведеног произилази да је Мали- 
новић Драго ваљаним радњама и правним посло- 
вима (грађењем и прометом) као лице које сада 
држи у посједу све спорне некретнине,  bona fide у 
доброј намјери стекао објекат изграђен на спорним 
парцелама. 
Имајући у виду, а што је у поступку утврђено, да је 
додјељено земљиште које је било предмет ревизије, 
изгађено, односно приведено намјени, а полазећи 
од одредби члана 90. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број:86/03) одлучено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 
 Против овог рјешења не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе надлежном Окружном суду у 
року од 30 дана по пријему овог рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду. 
         

Број: 01-475-12/10                         Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Дучановић Атифе и Џиндо Амире 
заступане по пуномоћнику Хргић Вишњи, адвокату 
из Прњавора, поднесеном Републичкој управи за 
геодеске и имовинско-правне послове Бањалука, 
Подручна јединица Прњавор, у предмету реви- 
зионог поступка о извршеном преузимању и до- 
дјели грађевинског земљишта, а на основу члана 87. 
- 90. Закона о грађевинском земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 86/03 и 112/06), а у 
вези члана 196. став 2. Закона  о уређењу простора 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13), 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02) 
и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 14/14), на сједници 
одржаној дана 02.03.2015. године,  д о н о с и 

 
Р Ј ЕШ ЕЊ Е  

 ОДБИЈА СЕ захтјев за вођење ревизионог 
поступка  по захтјеву Дучановић Атифе и Џиндо 
Амире, обије заступане по пуномоћнику Хргић 
Вишњи, адвокату из Прњавора, а који је окончан 
рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-
475-12/95 од 22.07.1996. године којим је преузето 
земљиште означено као: 

- к.ч. бр. 338/2 „Кућиште“ њива у површи- 
ни од 280 м2,  

- к.ч. бр. 338/4 „Кућиште“ њива у површи- 
ни од 126 м2, уписано у ПЛ. бр. 322 к.о. Прњавор 
(земљишно-књижно стање к.ч. бр. 11/226 и 11/227, 
уписане у зк.ул. бр. 452, исте к.о. ) чији је носилац 
права кориштења и посједа Грбић Ћејво син Салке 
из Прњавора са 1/1 дијела - кao неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
У предмету ревизионог поступка који се 

води код Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 
јединица Прњавор по захтјеву Грбић рођ. Цепић 
Кадире кћери Кадрије из Прњавора заступане по 
пуномоћнику Цепић Вехбији сину Кадрије из 
Прњавора, а који поступак је окончан рјешењем 
Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-12/95 од 
22.07.1996. године, којим је преузето неизграђено 
грађевинско земљиште означено као к.ч. бр. 338/2 
„Кућиште“ њива у површини од 280 м2 и 338/4 
„Кућиште“ њива у површини од 126 м2, уписано у 
ПЛ. бр. 322 к.о. Прњавор (земљишно-књижно стање 
к.ч. бр. 11/226 и 11/227, уписане у зк.ул. бр. 452, 
исте к.о. ) чији је носилац права кориштења и 
посједа Грбић Ћејво син Салке из Прњавора са 1/1 
дијела, одбијен је захтјев предлагатељице рјешењем 
Скупштине општине Прњавор бр. 01-475-15/05 од 
16.04.2008. године, а пресудом Окружног суда бр. 
011-0-У-008-000 496 од 23.09.2008. године,  пони- 
штено рјешење и враћено на поновни поступак и 
одлучивање. 

Поступајући по наведеној пресуди рјеше- 
њем Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове - Подручна  јединица Прњавор бр. 
36-475-17/05 од 03.12.2008. године, одлучено је да 
ће се предлагатељици исплатити новчана накнада за 
преузето земљиште, са обавезом да ће Грбић Енвер 
извршити поврат исплаћене накнаде. 

Тако се у образложењу рјешења наводи, да 
у конкретном случају није поступљено по 
одредбама члана 41. Закона о грађевинском земљи- 
шту Републике Српске („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 112/06) којим је прописано да је 
по захтјеву за ревизију који су поднесени у року из 
члана 87. став 3. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/03) 
надлежни орган спроводи поступак и доноси 
одговарајуће рјешење у складу са одредбом члана 
87.-91. наведеног закона, те да није се могло 
одлучивати о накнади док се не одлучи о 
основаности захтјева за ревизију, у ком поступку 
одлучује Скупштина општине. 

Поступајући по датом упутству друго- 
степеног органа, те пресуди Окружног суда, Репу- 
бличка управа за геодеске и имовинско-правне 
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 
утврдила сљедеће: 

- да је рјешењем Скупштине општине 
Прњавор бр. 08-475-12/95 од 22.07.1996. године, 
изузето неизграђено грађевинско земљиште озна- 
чено као к.ч. бр. 338/2 „Кућиште“ њива у површини 
од 280 м2 и 338/4 „Кућиште“ њива у површини од 
126 м2, уписано у ПЛ. бр. 322 к.о. Прњавор 
(земљишно-књижно стање к.ч. бр. 11/226 и 11/227, 
уписане у зк.ул. бр. 452, исте к.о. ) чији је носилац 
права кориштења и посједа Грбић Ћејво син Салке 
из Прњавора са 1/1 дијела, у  укупној површини од 
406 м2; 

- да је за преузето земљиште дана 29.08.1996. 
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године, закључен споразум о накнади између 
Фонда за уређење грађевинског земљишта и Грбић 
Енвера сина предлагатељице, као једног од 
законских насљедника његовог покојног оца Ћејве, 
а без одговарајућег овлаштења о проглашењу 
насљедником, а по цијени од 5,50 ДМ по 1 м2, што 
је укупно износило 2.233,00 ДМ и 1.157,00 ДМ за 
воће и поврће, што је све укупно износило 3.390,00 
ДМ, и наведени износ исплаћен дана 10.09.1996. 
године;  

- да је закључком овог органа од 28.11. 
2008. године одређен за вјештака економске струке 
Грујић Љиљана да изврши ревалоризацију испла- 
ћеног новчаног износа за земљиште умањен за 1/5 
дијала колико је износио сувласнички дио Грбић 
Енвера, а за временски период од дана исплате 
10.09.1996. године закључно са 25.11.2008. године. 
Према налазу вјештака обрачуната ревалоризација 
на износ од 1.786,00 КМ за напријед наведени 
период износи 1.509,00 КМ тако да је вриједност 
напријед наведеног износа на дан 25.11.2008. годи- 
не 3.295,00 КМ, а ако се ревалоризација обрачуна 
на износ 2.233,00 ДМ ревалоризована вриједност би 
износила 1.811,00 КМ, а вриједност напријед наве- 
деног износа на дан 25.11.2008. године износила би 
4.044,00 КМ; 

- да је дио земљишта у површини од 151 м2 
под улицом, а дио земљишта додијељено крајњим 
корисницима у површини од 255 м2, а по рјеше- 
њема Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-
20/95 и 08-475-21/95 од 22.07.1996. године и да је 
ријеч о изграђеном грађевинском земљишту; 

- да је захтјев за ревизију поднесен 04.03. 
2005. године, уз који захтјев је предлагатељица 
приложила рјешење Основног суда бр. О-52/05 од 
14.06.2005. године, из ког је видљиво да је 
именована проглашена јединим насљедником иза 
оставиоца Грбић Ћејве; 

- да је из проведеног поступка и  изнесеног 
чињеничног стања утврђено да је захтјев за реви- 
зију поднесен у законом прописаном року, сходно 
члану 87. став 3. Закона о грађевинском земљишту, 
у ком је прописано да физичка лица или њихови 
законски насљедници која су имала право кори- 
штења на грађевинском земљишту и која су то 
право користили на дан или прије 06.04.1992. 
године, за стамбене, пољопривредне или пословне 
сврхе, а чије је право кориштења престало без њи- 
хове сагласности између 06.04.1992. године и дана 
ступања на снагу овог закона могу код Општинског 
органа управе надлежног за имовинско-правне 
послове поднијети захтјев за ревизију у року од 
двије године од дана ступања на снагу овог закона; 

- да је у конкретном случају ријеч о пре- 
станку права кориштења на грађевинском земљи- 
шту физичком лицу, у конкретном случају предла- 
гатељице, настало у законом прописаном року које 
је преузето по рјешењу Скупштине општине Прња- 
вор, у временском периоду од 06.04.1992. године до 
18.05.2003. године, а без дате сагласности овла- 
штеног лица; 

-  да  је  приједлог  законског  заступника  

општине Прњавор да се захтјев предлагатељице 
одбије због исплаћене накнаде неоснован и супро- 
тан је одредби члана 90. став 3. Закона о 
грађевинском земљишту, те је рјешењем Скупшти- 
не општине Прњавор бр. 01-475-2/10 од 26.11.2010. 
године усвојен захтјев предлагатељице и дозвољен 
ревизиони поступак окончан рјешењем Скупштине 
општине Прњавор бр. 08-475-12/95 од 22.07.1996. 
године којим је преузето земљиште к.ч. бр. 338/2 у 
површини од 280 м2 и 338/4 у површини од 126 м2, 
уписано у ПЛ. бр. 322 к.о. Прњавор (земљишно-
књижно стање к.ч. бр. 11/226 и 11/227, уписане у 
зк.ул. бр. 452, исте к.о.), а рјешење је у управном 
спору по тужби законског заступника општине 
Прњавор поништено пресудом Окружног суда бр. 
11 0 U 006000 11 U od 13.03.2012. године и предмет 
враћен органу на поновни поступак и одлучивање 
за упутством за даље поступање. 

У образложењу пресуде између осталог се 
наводи да је остало нејасно на који је начин орган 
утврдио да је у наведеној управној ствари право 
кориштења предметног земљишта престало без 
сагласности носиоца права кориштења, односно да 
он није пристао на престанак тог права, јер је из 
предмета списа неспорно утврђено да је син 
покојног Грбић Ћејве заступао свог оца у поступку, 
који је сигурно трајао у периоду од 06.09.1995. 
године до 10.09.1996. године, а у ком периоду нико 
од осталих законских насљедника није оспоравао 
овлаштење сина да учествује у поступку и преузме 
новац за земљиште које је горе поменутим рјеше- 
њем од 22.07.1996. године преузето од дотадашњег 
корисника. 

Такође, у спису предмета налази се доказ, а 
што не спори ни Грбић Кадира, да је њеном сину 
исплаћена накнада 1996. године, па се у смислу 
члана 90. став 3. Закона о грађевинском земљишту 
у овом предмету не може сматрати да подносилац 
захтјева није пристао на престанак права нити да га 
је заступао правни заступник, којег је именовала 
општина, односно град, док је подносилац био 
расељен или избјеглица. 

Да је такође исправан навод тужиоца да је 
чланом 59. став 3. Закона о општем управном 
поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 47/86) који се 
примјењивао у вријеме доношења рјешења, пропи- 
сано да изузетно службено лице које води поступак 
или обавља поједине радње у поступку може 
допустити да у име странке, као њени пуномо- 
ћници, изврше одређену радњу без пуномоћи 
чланова њене породице или домаћинства за лица у 
радном односу са њом или функционери, ако је 
ријеч о познатим лицима и ако нема сумње о 
постојању и обиму пуномоћи. 

Како је син покојног Грбић Ћејве, био члан 
породичног домаћинства а што не спори ни 
подносилац захтјева, јер се у допуни захтјева за 
ревизију од 30.05.2005. године, он наводи као један 
од насљедника покојног оца, то је орган који је 
проводио поступак изузимања, исправно поступио 
када је на основу овако усмене дате пуномоћи 
окончао поступак. 
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Наводи подносиоца захтјева да је Грбић 

Енвер због рањавања у главу није био у стању 
закључивати ваљано правне послове, не могу 
утицати на одлуку суда у наведеном предмету, јер 
се нигдје у спису не затиче увјерење о његовој 
пословној неспособности, нити доказ да је вођен 
поступак за доказивање истог.  

Дописом од 26.06.2012. године Дучановић 
Атифа и Џиндо Амира заступане по пуномоћнику 
Хргић Вишњи, адвокату из Прњавора уз исти допис 
су приложиле смртовницу из које је видљиво да је 
20.02.2011. године Грбић Кадира умрла, те су 
именоване њене кћери и законске насљеднице 
заинтересоване за даље вођење поступка у наве- 
деном предмету. 

Поступајући по наведеном захтјеву овај 
орган је одлучио као у диспозитиву закључка а из 
сљедећих разлога: 

- закључени споразум о накнади и исплате 
накнаде Грбић Енверу за преузето земљиште 
ранијег корисника Грбић Ћејве као једном од 
законских насљедника има се сматрати једном 
ријешеном управном ствари и правоснажно око- 
нчаним поступком у наведеном предмету, и прои- 
зводи правно дејство како према осталим насље- 
дницима Грбић Ћејве тако и према њиховим 
насљедницима, 

- за овакву одлуку овај орган се опре- 
дијелио позивајући се и на мишљење изнесено у 
пресуди суда којом је закључени споразум са 
Фондом за уређење земљишта и Грбић Енвером као 
насљедником ранијег корисника прихватио као 
правно ваљан. 

У управном спору а по тужби тужитељица 
заступаних по пуномоћнику Окружни суд у Бања 
Луци својом пресудом бр. 11 0 У 011755 13 од 
27.06.2014. године уважио је тужбу и поништио 
закључак бр. 01-475-2/10 од 15.03.2013. године 
општине Прњавор са образложењем датим у пресу- 
ди цитирајући поједине чланове Закона о грађе- 
винском земљишту којим је регулисан ревизиони 
поступак гдје је у конкретном случају на конкретно 
дату ситуацију и утврђено стање у поступку 
требало уз примјену материјалног права одлучити о 
захтјеву за ревизију а не одбацивати захтјев. 

У образложењу пресуде се наводи да је 
одредбом члана 87. став 3. Закона о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 41/03 и 86/03, у даљем тексту: ЗГЗ) прописано 
да физичка лица или њихови законски насљедници, 
која су имала право кориштења на грађевинском 
земљишту и која су то право користила на дан или 
прије 06.04.1992. године за стамбене, пољопривре- 
дне или пословне сврхе, а чије је право кориштења 
престало без њихове сагласности, између 06.04. 
1992. године и дана ступања на снагу овог закона, 
могу код надлежног органа за имовниско-правне 
послове поднијети захтјев за ревизију у року од 2 
године од дана ступања на снагу овог закона. 
Надаље,  одредбама члана 88. ЗГЗ-а, одређено је да 
ће надлежни орган управе провести поступак 
ревизије и сачинити нацрт рјешења по захтјеву за 

ревизију додијељеног земљишта из претходног 
члана, те доставити на одлучивање Скупштини 
општине, односно граду у року од 5 дана од његове 
припреме, док је чланом 89. истог закона регули- 
сано да уколико се у поступку ревизије утврди да је 
подносилац на дан или прије 06.04.1992. године, 
користио предметно земљиште у стамбене, пољо- 
привредне или пословне сврхе и да му је право 
кориштења прекинуто између 06.04.1992. године и 
дана ступања на снагу овог закона, без његове 
сагласности Општина ће вратити право кориштења 
на раније додијељеном земљишту или осигурати му 
накнаду, док чланом 90. став 3. ЗГЗ-а прописује се 
да у сврху примјене става 3. члана 87. овог закона, 
подносилац захтјева који није пристао на престанак 
тог права сматраће се сваки подносилац захтјева 
који није примио накнаду у складу са Законом о 
експропријацији. Да подносиоца захтјева неће оба- 
везивати никаква сагласност или договор о накнади 
који је постигао правни заступник којег је име- 
нована општина, односно град док је подносилац 
био расељен или избјеглица. 

У вријеме доношења рјешења туженог бр. 
08-475-12/95 од 22.07.1996. године на снази је био 
Закон о општем управном поступку ("Службени 
лист СФРЈ број: 47/86-пречишћен текст), који је 
прописивао ко може бити странка у поступку, 
процесну способност странке, овлаштење странке 
за заступање итд; при чему је у члану 54. тог 
закона, прописано да у току цијелог поступка орган 
по службеној дужности пази да ли лице које се 
појављује као странка може бити странка у 
поступку, и да ли странку заступа њен законски 
заступник, односно овлаштени представник, а ста- 
вом 2. овог члана се прописује да ако у току 
посутпка наступи смрт странке, поступак се може 
обуставити или наставити, зависно од природе 
управне ствари која је предмет поступка. Ако  
према природи ствари поступак не може да се 
настави, орган ће обуставити поступак закључком 
против ког је дозвољена посебна жалба. Исто тако, 
у члану 59. став 3. тог закона, било је прописано да 
изузетно службено лице које води поступак или 
обавља поједине радње у поступку без приложеног 
пуномоћја може допустити да у име странке, као 
њени пуномоћници чланове породице изврше 
одређену радњу за лица у радном односу или 
функционари, ако је ријеч о познатим лицима и ако 
нема сумње о постојању и обиму пуномоћи. Наиме, 
предник тужитељица Грбић Ћејво преминуо је дана 
16.03.1996. године, како то прoизилази из Смрто- 
внице Скупштине општине Прњавор бр. 02-202-
211/2005 од 05.03.2005. године тј. четири мјесеца 
прије доношења наведеног рјешења о изузимању 
(експропријацији) земљишта. Доношењу овог рјеше- 
ња претходио је поступак у којем је учестовао 
Грбић Енвер, син покојног Ћејве, који је 06.09.1995. 
године и ком приликом је на записник изјавио да је 
његов  отац болестан, те да га је он овластио да у 
његово име да сагласност у поступку преузимању 
његовог земљишта, уз исплату накнаде, додајући да 
се на предметном земљишту налази око пет стабала  
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шљива и једно стабло јабуке. Након доношења 
означеног рјешења, орган управе је с именованим 
Грбић Енвером, братом тужитељица, закључио 
споразум о накнади за преузето земљиште 
исплативши му 10.09.1996. године, укупно износ од 
3.390,00 ДМ тј; од 5,5 дм по м2 земљишта и то 
2.233,00 ДМ и 8.100,00 АТС (аустријски шилинг), а 
према важећем паритету динар-ДМ, односно динар-
АТС, на дан исплате. У спису, се не затиче пуномоћ 
за заступање покојног Ћејве од стране његовог сина 
Енвера, нити је покојни Ћејво прије смрти дао 
накнадну сагласност (пуномоћ) за заступање свом 
сину Енверу на записник, која могућност је била 
прописана чланом 59. став 1. тада важећег ЗУП-а, 
нити је Грбић Енвер обавијестио орган управе о 
смрти свог оца, а што се догодило прије доношења 
спорног рјешења, чија се ревизија тражи. Све ове 
чињенице су биле познате органу управе приликом 
подношења и одлучивања о захтјеву за ревизију 
поступка, тужитељице Ђиндо Амире од 04.03.2005. 
године, односно допуне захтјева од 21.06.2005. 
године, а и у вријеме доношења спорног рјешења 
од 22.07.1996. године. Након тога, вођено је више 
поступака пред органом управе за предњи захтјев, 
којој се допуни захтијева прикључила и њена мајка 
покојна Грбић Кадира, као један од законских 
насљедника покојног Грбић Ћејве и које су више 
пута водиле спорове пред овим судом, а како је то 
претходно наведено. Исто тако, неспорно је да је 
захтјев за ревизију наведеног рјешења од 22.07. 
1996. године, благовремен, обзиром да је поднесен 
у року од 2 године од дана ступања на снагу ЗГЗ-а, 
дана 01.11.2003. године, као и да је друга 
тужитељица Дучановић Атифа један од законских 
насљедника покојног Ћејве, односно једна од 
насљедница покојне Кадире, како то проистиче из 
рјешења о насљеђивању Основног суда у Прњавору 
бр. О-52/05  од 14.06.2005. годин. Из наведеног 
јасно произилази да у поступку преузимања 
земљишта покојног Грбић Ћејве, означеног као к.ч. 
бр. 338/2 и 338/4, уписано у ПЛ. бр. 322 к.о. 
Прњавор, односно к.ч. бр. 11/226 и к.ч. бр. 11/227, 
уписано у зк.ул. бр. 452 к.о. Прњавор, син покојног 
Ћејве тј. брат тужитељица Грбић Енвер није имао 
писмено овлаштење, свог оца за заступање  у пре- 
дметном поступку, нити је то овлаштење за живота 
Ћејве и добио. Тужитељице, нису позиване нити 
обавјештаване о предметном поступку, као нити 
њихова покојна мајка Кадира, нити им је кад 
достављено спорно рјешење, па како су благо- 
времено поднијеле захтјев за ревизију, као законски 
насљедници, односно сљедници истог, то им у 
смислу наведених одредби ЗГЗ-а, припада право да 
се о њиховом захтјеву за ревизију мериторно и то 
рјешењем одлучи. Међутим, о истом се никад није 
мериторно одлучивало, а морало се, тако да није 
јасно на основу чега тужени извлачи закључак да се 
захтјев Ђиндо Амире и Дучановић рођ. Грбић 
Атифе, као законских насљедница иза покојне мајке 
Грбић Кадаре, одбацује због једном ријешене 
управне ствари,  

Поступајући по пресуди Републичка управа  

за геодеске и имовинско-правне послове Бањалука, 
Подручна јединица Прњавор је за дан 11.09.2014. 
године заказала расправу која је на приједлог 
пуномоћника предлатељица одгођена за дан 24.09. 
2014. године на којој је пуномоћница предлага- 
тељица изјавила да  остаје у свему код досадашњих 
навода изнесених на расправама код овог органа  те 
у жалбама односно тужбама, а што се види из 
пресуде Окружног суда Бањалука да је захтјев за 
ревизију благовремен и основан те је поднесен у 
свему у складу са одредбама Закона о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 86/03) да је из наведене пресуде видљиво да су 
сви наводи подноситељица тачни а који се односе 
на то да је вријеме доношења рјешења бр. 08-475-
12/95 од 22.07.1996. године Грбић Ћејво није био 
жив јер је  умро 16.03.1996. године  па му наведено 
рјешење није ни могло бити уручено што је органу 
било познато, а заступао га његов син Енвер без 
ваљане пуномоћи без које потписује споразум и 
прима накнаду за преузето земљиште, те да орган, а 
што је потврдио суд у својој пресуди, није могао 
донијети  закључак којим је одбацио захтјев, а да 
мериторно не одлучи о захтјеву о ревизију, те стога 
предлажу да се донесе рјешење и одлучи о захтјеву 
за ревизију и удовољи предлагатељицама јер су 
испуњени сви услови сходно одредбама Закона о 
грађевинском земљишту те да оне као насљеднице 
физичког лица које је имало право кориштења на 
грађевинском земљишту и које је то право кори- 
стило на дан 06.04.1992. године или прије за 
стамбене, пољопривредне или пословне сврхе чије 
је право престало без њихове сагласности између 
06.04.1992. године и дана ступања на снагу 
поменутог закона  могу код надлежног органа за 
имовинско-правне послове поднијети захтјев за 
ревизију у року од 2 године од дана ступања на 
снагу овог закона, што  су именоване и учиниле, а 
да ће им општина вратити право кориштења на 
раније додијељеном земљишту или им осигурати 
накнаду. 

На расправу није приступило Правобра- 
нилаштво Републике Српске, сједиште замјеника 
Бањалука иако су уредно позвани, а на питање 
водитеља поступка упућеног пуномоћнику предла- 
гатељица да је закон којим се одлучује о ревизији 
стављен ван снаге, те да је Грбић Енверу као једном 
од насљедника Грбић Ћејве исплаћена накнада о 
чему се изјаснио и Окружни суд Бањалука у својој 
пресуди бр. 11 0 У 006000 11 У 13.03.2012. године 
уважавши тужбу заступника општине Прњавор 
изјављену на рјешење Скупштине општине Прња- 
вор бр. 01-475-2/10 од 26.11.2010. године којим је 
било удовољено захтјеву предлагатељица за реви- 
зију, а што суд није прихватио из разлога што је 
Грбић Енвер као члан породичног домаћинства 
примио накнаду за изузето земљиште, а орган који 
је водио поступак исправно поступио када је на 
основу усмено дате пуномоћи окончао поступак. 

У свом одговору на записник о усменој 
расправи од 24.09.2014. године заступник општине 
Прњавор предлаже да се захтјев предлагатељица
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одбаци као недозвољен  из разлога већ пресуђене - 
ријешене управне ствари, што није прихваћено из 
разлога што је већ у ранијем тј. претходном  
поступку из наведеног разлога захтјев одбачен, а 
без доношења мериторне одлуке на шта је указао и 
суд, а предлагатељице управо инсистирају да се 
њихов захтјев мериторно ријеши. 

На основу изложеног одлучено је као у 
диспозитиву рјешења а из сљедећих разлога. 

Чињеница је да је рјешењем Скупштине 
општине Прњавор бр. 08-475-12/95 од 22.07.1996. 
године  преузето земљиште означено као к.ч. бр. 
338/2 „Кућиште“ њива у површини од 280 м2 и к.ч. 
бр. 338/4 „Кућиште“ њива у површини од 126 м2, 
уписано у ПЛ. бр. 322 к.о. Прњавор (земљишно-
књижно стање к.ч. бр. 11/226 и 11/227, уписане у 
зк.ул. бр. 452, исте к.о. чији је носилац права 
кориштења и посједа Грбић Ћејво син Салке из 
Прњавора са 1/1 дијела) и да је приведено сврси на 
коме је дијелом изграђен стамбено-пословни 
објекат а један дио је под улицом, што и није 
спорно, и да је за исто исплаћена накнада што је 
прихватио суд у својој пресуди. 

Да су чланом 196. став 2. Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 40/13) и даље у примјени одредбе Закона о 
ревизионом поступку члан 87.-90. Закона о грађе- 
винском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 41/03 и 86/03), касније члан 41. истог 
закона ("Службени гласник Републике Српске", бр. 
112/06), а који закони су престали да важи сем 
члана 44. истог закона тиме што је чланом 198. став 
2. тачка б. Закона о уређењу простора ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 40/13) стављени 
ван стаге. 

Напријед наведеним чланом 196. помену- 
тог закона је прописано да ће се започети поступци 
окончати по одредбама Закона којим је регулисан 
ревизиони поступак, а то су члан 87.-90. Закона о 
грађевинском земљишту гдје се у члану 87. наводи 
временски период у коме је престало право кори- 
штења на грађевинском земљишту ранијег власника  
а то је временски период од 06.04.1992. године до 
16.05.2003. године као дана ступања на снагу поме- 
нутог закона те легитимитет лица за подношење 
захтјева, а чланом 88. надлежни орган за вођење 
поступка док у члану 89. начин на који се може 
одлучити о захтјеву предлагача а то су два начина а 
као први је да општина врати право кориштења 
ранијем власнику на додијељеном земљишту или да 
ранијем влансику осигура накнаду, а што зависи од 
статуса земљишта да ли је приведено намјени, те 
ако је приведено намјени исплатиће му накнаду а 
ако није приведено вратиће земљиште ранијем 
кориснику. 

Како је у конкретном случају земљиште 
изграђено и за исто исплаћана накнада орган је 
становишта је захтјев предлагача сходно наведеним 
члановима закона којим је регулисан ревизиони 
поступак неоснован. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 
стање Републичка управа за геодеске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица 
Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона 
о општем управном поступку урадила нацрт 
рјешења који је доставила Скупштини општине 
Прњавор. 

Против овог рјешења се не може изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор ту- 
жбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се 
подноси у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења, а један примјерак тужбе се доставља 
Скупштини општине Прњавор. 
 

Број: 01-475-5/14                          Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву ПП „Пејопласт“ д.о.о. Прњавор, подне- 
сеном Републичкој управи за геодетске и имови- 
нско-правне послове Бањалука, Подручна јединица 
Прњавор, у предмету допуне рјешења земљишно-
књижним подацима, а на основу члана 204. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и 
члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 14/14), на сједници 
одржаној дана 02.03.2015. године,  доноси 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор  бр. 08-475-24/98 
од 30.03.1999. године, тако да се иза текста: „раније 
уписана у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор“ додаје текст 
који гласи: 

„(стари бр. 571/2 „Кућиште“ економско 
двориште у површини од 1.089 м2, уписана у зк.ул. 
бр. 787 к.о. Прњавор)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

ПП „Пејопласт“ д.о.о. Прњавор је поднио 
захтјев Републичкој управи за геодетске и имови- 
нско-правне послове Бањалука, Подручна јединица 
Прњавор, којим је тражио да се рјешење Ску- 
пштине општине Прњавор бр. 08-475-24/98 од 
30.03.1999. године, којим им је непосредном пого- 
дбом додијељено неизграђено градско грађевинско 
земљиште у државној својини означено као к.ч. бр. 
599/1, раније уписано у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор, 
допуни земљишно-књижним подацима, како би рје- 
шење могло бити проведено у земљишним књи- 
гама. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 
провела поступак у току којег је одржана расправа 
у канцеларији Подручне јединице, дана 28.01.2015. 
године, уз учешће странака и вјештака геодетске 
струке. 

На тој расправи Пејаковић Бранко син 
Милана из Прњавора, директор ПП „Пејопласт“  
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д.о.о. Прњавор, је изјавио да остаје при поднесеном 
захтјеву и тражи да се рјешење бр. 08-475-24/98 од 
30.03.1999. године допуни земљишно-књижним 
подацима како би се могло извршити провођење 
тог рјешења у земљишним књигама. 

Дујсић Атиф син Ибрахима из Прњавора је 
изјавио да се не противи поднесеном захтјеву и да 
се слаже да се изврши допуна рјешења Скупштине 
општине Прњавор бр. 08-475-24/98 од 30.03.1999. 
године земљишно-књижним подацима како би 
рјешење могло бити проведено у земљишним 
књигама; да је земљиште означено као к.ч. бр. 599/1 
у површини од 1.089 м2, које је тим рјешењем 
додијељено ПП „Пејопласт“ Штрпци, преузето од 
њега другим рјешењем Скупштине општине 
Прњавор и да му је за то земљиште плаћена 
накнада од стране општине Прњавор, па више нема 
никаквих потраживања у вези тог земљишта и да се 
слаже да се на основу допуњеног рјешења то 
земљиште укњижи у корист ПП „Пејопласт. 

У току проведеног поступка код Републи- 
чке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 
утврђено: 

- да је рјешењем Скупштине општине 
Прњавор бр. 08-475-24/98 од 30.03.1999. године ПП 
„Пејопласт“ Штрпци додијељено непосредном пого- 
дбом неизграђено градско грађевинско земљиште у 
државној својини означено као к.ч. бр. 599/1, раније 
уписано у ПЛ. бр. 1625 к.о. Прњавор, по цијено од 
4,00 ДМ по 1 м2, односно за укупан износ од 
4.356,00 ДМ, те да у рјешењу нису наведени 
земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта и изјаве 
вјештака геодетске струке Тешић Вељке из Чорли, 
дате на записник на одржаној расправи, је утврђено 
да парцели новог премјера бр. 599/1, уписаној у ПЛ. 
бр. 3150 к.о. Прњавор на име посједника „Пејопла- 
ст“ д.о.о. Прњавор са 1/1 дијела по старом грунто- 
вном премјеру одговара парцела означена као к.ч. 
бр. 571/2, уписана у зк.ул. бр. 787, исте к.о. као  
власништво Дујсић Атифа сина Ибрахима из 
Прњавора са 1/1 дијела од којег је преузета 
рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-
475-3/98 од 31.03.1998. године јер се фактички 
радило о неизграђеном градском грађевинском зе- 
мљишту, а сво грађевинско земљиште је било у 
друштвеном власништву. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 
стање Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове Бањалука, Подручна јединица 
Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона 
о општем управном поступку урадила нацрт 
допунског рјешења који је доставила Скупштини 
општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено 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:  01-475-24/98                       Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Кусић Душка сина Лазара из Прњавора, 
поднесеном Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Прњавор, 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 50/10) и члана 30. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 14/14), на сједници одржа- 
ној дана 02.03.2015. године,  д о н о с и 

  
ДОПУНСКО  Р Ј ЕШЕЊЕ  

 1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор  бр. 36-475-209/00 
од 25.12.2000. године, тако да та тачка сада гласи: 

"Кусић Душку сину Лазара из Кремне 
додјељује се на кориштење ради грађења неизгрa- 
ђено градско грађевинско земљиште државне 
својине означено као: 
 - к.ч. бр. 280/11 „Кућиште“ њива у површи- 
ни од 538 м2, уписано у зк.ул. бр. 752 к.о. Прњавор 
(нови бр. 1049/29 „Кућиште“  њива у површини од 
538 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 (сада ПЛ. бр. 4217) 
к.о. Прњавор).". 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро-
мијењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Кусић Душко син Лазара из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Прњавор бр. 21.36/475-58/14 од 27.10.2014. године 
којим је тражио да се рјешење Скупштине општине 
Прњавор бр. 36-475-209/00 од 25.12.2000. године 
допуни земљишно-књижним подацима. Уз захтјев 
је приложио: фотокопију наведеног рјешења и 
списак земљишта са копијом катастарског плана. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор је провела 
поступак у току којег је утврђено да је рјешењем 
Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-209/00 од 
25.12.2000. године додијељено на кориштење ради 
грађења неизграђено градско грађевинско земљи- 
ште у државној својини означено као к.ч. бр. 
1049/29 њива у површини од 538 м2, уписано у ПЛ. 
бр. 225 к.о. Прњавор, те да у рјешењу нису 
наведени земљишно-књижни, већ само катастарски 
подаци. 

Рјешење је правоснажно са даном 30.01. 
2001. године, а из приложеног списка земљишта је 
утврђено да парцели новог премјера к.ч. бр. 1049/29 
„Кућиште“ њива у површини од 538 м2, сада
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уписана у ПЛ. бр. 4217 к.о.  Прњавор, на име 
посједника Кусић Душка сина Лазара са 1/1 дијела, 
по старом грунтовном премјеру одговара парцела 
означена као к.ч. бр. 280/11 „Кућиште“ њива у 
површини од 538 м2, уписана у зк.ул. бр. 752 исте 
к.о. као државна својина - право кориштења Ску- 
пшине општине Прњавор са 1/1 дијела. 

У предмету бр. 36-475-209/2000 од 14.12. 
2000. године налазе се докази о извршеним упла- 
тама накнаде за додијељено грађевинско земљиште. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 
стање Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Прњавор је 
припремила нацрт допунског рјешења полазећи од 
одредбе члана 193. Закона о општем управном 
поступку, а као у диспозитиву овог допунског 
рјешења је одлучено полазећи од одредби члана 
204. Закона о општем управном поступку. 

У поменутом члану ставу 1. напријед 
поменутог закона је прописано да уколико орган 
није рјешењем одлучио о свим питањима која су 
била предмет поступка, он може по приједлогу  
странке или по службеној дужности донијети 
посебно рјешење о питањима која већ донесеним 
рјешењима нису обухваћена (допунско рјешење). 

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: 01-475-209/00                        Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине    
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Подгорац Милана сина Вида из Прња- 
вора, поднесеном Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 
јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења 
земљишно-књижним подацима, а на основу члана 
204. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10) и члана 30. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 14/14), на сједници одржаној дана 02.03.2015. 
године,  д о н о с и 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
  1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјеше- 
ња Скупштине општине Прњавор  бр. 08-475-41/98 
од 30.03.1999. године, тако да се иза текста: „упи- 
сана у ПЛ. бр. 1780 к.о. Прњавор“ додаје текст који 
гласи: 

„(стари бр. 799/4 „Кућиште“ њива у по- 
вршини  од 20 м2, уписано у зк.ул. бр. 707, исте 
к.о.)“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непро- 
мијењено. 

О б р а з л о ж е њ е 
Подгорац Милан син Вида из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Бањалука, Подручна 
јединица Прњавор, којим је тражио да се рјешења 
Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-41/98 од 
21.10.1998. године и 08-475-41/98 од 30.03.1999. 
године допуне земљишно-књижним подацима пре- 
ма приложеном списку земљишта како би могла 
бити проведена у земљишним књигама. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је 
провела поступак у току којег је утврђено да је 
рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 08-
475-41/98 од 30.03.1999. године Подгорац Милану 
сину Вида из Прњавора додијељено непосредном 
погодбом неизграђено грађевинско земљиште у 
државној својини означено као к.ч. бр. 1325/10 
„Кућиште“ њива у површини од 20 м2, раније 
уписано у ПЛ. бр. 1780 к.о. Прњавор, по цијено од 
4,5 ДМ по 1 м2, односно за укупан износ од 90,00 
ДМ, те да у рјешењу нису наведени земљишно-
књижни, већ само катастарски подаци. 

 Из приложеног списка земљишта је утврђе- 
но да парцели новог премјера бр. 1325/10, уписаној 
у ПЛ. бр. 3251 к.о. Прњавор на име посједника 
Подгорац Милана сина Вида из Прњавора са 1/1 
дијела по старом грунтовном премјеру одговара 
парцела означена као к.ч. бр. 799/4, уписана у зк.ул. 
бр. 707, исте к.о. као  власништво Миланковић рођ. 
Винчић Млађе кћери Гавре из Прњавора са 1/1 
дијела која је преузета рјешењем Скупштине општи- 
не Прњавор бр. 08-475-41/98 од 21.10.1998. године 
јер се фактички радило о неизграђеном градском 
грађевинском земљишту, а сво грађевинско земљи- 
ште је било у друштвеном власништву. 

С обзиром на тако утврђено чињенично 
стање Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове Бањалука, Подручна јединица 
Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона 
о општем управном поступку урадила нацрт допу- 
нског рјешења који је доставила Скупштини општи- 
не Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено 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: 01-475-41/98                        Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву „Компаније Душанић“ д.о.о. Прњавор, 
поднесеног Републичкој управи за геодетске и 
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имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Прњавор, у предмету исправке грешке у рјешењу, а 
на основу члана 207. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 14/14), на сједници одржаној дана 
02.03.2015. године,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. У рјешењу Скупштине општине Прња- 

вор  бр. 01-013-232/03 од 21.10.2004. године којим 
је извршена измјена рјешења Скупштине општине 
Прњавор бр. 36-475-204/00 од 25.12.2000. године 
тиме што се под тачком 1. алинеја 1. у којој је 
наведена парцела к.ч. бр. 1035/7 површине 7.845 
м2, исправља се површина и умјесто наведене 
површине наводи површина од 7.093 м2, а реченица 
под 1.а) која гласи: „Умјесто парцеле к.ч. бр. 1035/7 
„Гложић“ њива у површини 7.845 м2“, наведена 
реченица се брише. 

2. Под тачком 1. б) врши се исправка и 
умјесто парцела означених као:  

- к.ч. бр. 274/18 наводи се парцела к.ч. бр. 
274/23,  

- к.ч. бр. 274/21 наводи се парцела к.ч. бр. 
274/26 и  

- к.ч. бр. 274/22 наводи се парцела к.ч. бр. 
274/27. 
 3. У тачки 3. умјесто власника „Компаније 
Душанић“ д.о.о. Прњавор укњижба ће се извршити 
у корист „Производње Душанић“ д.о.о. Прњавор са 
1/1 дијела. 

4. У осталом дијелу диспозитив рјешења 
остаје непромијењен. 
 5. О извршеној исправци на изворнику 
рјешења извршиће се забиљежба. 
 6. О трошковима поступка донијеће се 
посебан закључак. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
„Компанија Душанић“ д.о.о. Прњавор је 

поднијела захтјев Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове Подручна јединица 
Прњавор под бр. 21.36/475-63/14 од 06.11.2014. 
године којим је тражила да се изврши исправка 
грешке у рјешењу Скупштине општине Прњавор 
бр. 01-013-232/03 од 21.10.2004. године на тај начин 
што ће се исправити земљишно-књижни бројеви за 
парцеле означене као к.ч. бр. 274/18, 274/21 и 
274/22 гдје треба да стоји к.ч. бр. 274/23, 274/26 и 
274/27 уписане у зк.ул. бр. 1178 к.о. Прњавор (нови 
бр. 1035/36, уписане у ПЛ. бр. 4139 исте к.о.). 

Уз захтјев је приложио копију катастарског 
плана,  зк.ул. бр. 1178 к.о. Прњавор, посједовне 
листове бр. 4139 и 2808 исте к.о и фотокопију 
рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-
232/03 од 21.10.2004. године. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор провела је 
поступак, на основу кога је увидом у списе пре- 

дмета бр. 36-475-204/00, те налаза вјештака 
геометра утврђено да је „Компанији Душанић“ д.о.о. 
Прњавор рјешењем бр. 36-475-204/00 од 25.12.2000. 
године које је правоснажно са даном 25.01.2001. 
године, утврђено трајно право кориштења на зе- 
мљишој парцели к.ч. бр. 1035/7 површине 7.845 м2. 

Да је наведено рјешење мијењано рјеше- 
њем Скупшине општине Прњавор бр. 01-013-232/03 
од 21.10.2004. године тиме што је у истом наведено 
да земљишној парцели к.ч. бр. 1035/7 одговарају 
парцеле према земљишно-књижом стању бр. 274/1 
површине 3.311 м2, бр. 274/5 површине 2.952 м2 и 
к.ч. бр. 274/6 површине 830 м2, уписане у зк.ул. бр. 
2958, 1752 и 3074 к.о. Прњавор које су како се 
наводи даље у диспозитиву рјешења дио парцеле 
бр. 1035/7, уписане у ПЛ. бр. 225 исте к.о. и додане 
нове парцеле поближе наведене у тачки б) означене 
као к.ч. бр. 274/18 „Гложић“ њива у површини од 
387 м2, к.ч. бр. 275/7 „Гложић“ њива у површини од 
550 м2, к.ч. бр. 274/21 „Гложић“ њива у површини 
од 1.320 м2, к.ч. бр. 275/5 „Гложић“ њива у повр- 
шини од 1.200 м2, к.ч. бр. 274/22 „Гложић“ њива у 
површини од 410 м2, к.ч. бр. 275/8 „Гложић“ њива у 
површини од 868 м2, к.ч. бр. 308/15 „Грабовац“ 
њива у површини од 195 м2, к.ч. бр. 273/64 „Гра- 
бовац“ њива у површини од 234 м2, уписане у зк.ул. 
бр. 2958, 1752, 3074, 498 и 1194 к.о. Прњавор. 

Основно рјешење Скупштине општине 
Прњавор бр. 36-475-204/00 од 25.12.2000. године на 
којој парцели је утврђено трајно право кориштења 
„Компанији Дупшанић“ на наведеној површини од 
7.845 м2, и даље је остало непроведено у катаста- 
рском операту тако да је и сада посједник у ПЛ-у 
бр. 225 к.о. Прњавор општина Прњавор а прово- 
ђење није извршено из разлога што парцела к.ч. бр. 
1035/7 има мању површину која износи 7.093 м2, 
умјесто површине која је наведена по рјешењу, али 
је извршено провођење рјешења Скупштине општи- 
не Прњавор бр. 01-013-232/03 од 21.10.2004. године 
у земљишној књизи тако да су парцеле к.ч. бр. 
274/1, 274/5 и 274/6 сада књижене на „Компанију 
Душанић“ д.о.о. Прњавор, а док парцеле под тачком 
б) наведеног рјешења нису такође проведене из 
разлога што су погрешно уписани бројеви за три 
парцеле и то за к.ч. бр. 274/18 треба да је уписана 
парцела к.ч. бр. 274/23, за парцелу к.ч. бр. 274/21 
треба да је уписана парцела к.ч. бр. 274/26 и за 
парцелу к.ч. бр. 274/22 треба да је уписана парцела 
к.ч. бр. 274/27, а према налазу вјештака геометра до 
грешке је дошло приликом провођења „А“ листа у 
земљишним књигама и пренумерације, а да би се 
извршило провођење  наведених рјешења Скупшти- 
не општине Прњавор неопходна је исправка јер је 
ријеч о очитој грешци, а што је утврђено по вје- 
штаку геометру, те је сходно изложеном одлучено 
као у диспозитиву рјешења. 

С обзиром да је у међувремену дошло до 
промјене власника гдје је „Компанија Душанић“ 
к.о. Прњавор земљиште пренијела на „Производњу 
Душанић“ д.о.о. Прњавор, а у свом захтјеву 
предлажу да се земљиште књижи на новог субјекта 
одлучено је као у тачки 3. диспозитива рјешења.  
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С обзиром на тако утврђено чињенично 

стање Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Прњавор је 
припремила нацрт закључка и доставила Ску- 
пштини општине Прњавор на усвајање, а полазећи 
од одредби члана 207. Закона о општем управном 
поступку у ком је прописано да орган који је донио 
рјешење, односно службено лице које је потписало 
рјешење може у свако вријеме да исправи грешку у 
именима или бројевима, писању или рачунању, као 
и друге очигледне нетачности у рјешењу или 
његовим овјереним преписима, о исправци се 
доноси закључак, а исправка производи правно 
дејство од дана од кога производи правно дејство 
рјешење које се исправља. 

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: 01-014-27/15                        Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући 
по захтјеву Модић Ранка сина Милана из Прња- 
вора, поднесеног Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Прњавор, у предмету исправке грешке у рјешењу, а 
на основу члана 207. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 14/14), на сједници одржаној дана 
02.03.2015. године,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. У рјешењу Скупштине општине 

Прњавор  бр. 08-475-74-1/97 од 08.09.1997. године 
којим је Модић Ранку сину Милана из Горњих 
Гаљиповаца додијељена парцела означена као к.ч. 
бр. 382/27 „Ливада“ у површини од 26 м2, уписана 
у зк.ул. бр. 1078 к.о. Прњавор (нови бр. 742/36 
раније уписана у ПЛ. бр. 257 исте к.о.) врши се 
исправка тиме што се умјесто парцеле: „к.ч. бр. 

382/27“ наводи парцела „к.ч. бр. 382/29 исте 

површине, уписана у електронски зк.ул. бр. 1275 

к.о. Прњавор“ 
 2. О извршеној исправци на изворнику 
рјешења извршиће се забиљежба. 

3. У осталом дијелу диспозитив рјешења 
остаје непромијењен. 

4. О трошковима поступка донијеће се 
посебан закључак. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Модић Ранко син Милана из Прњавора је 

поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Подручна јединица 

Прњавор под бр. 21.36/475-3/15 од 29.01.2015. 
године којим је тражио да се изврши исправка 
рјешења Скупштине општине Прњавор бр. 08-475-
74-1/97 од 08.09.1997. године којим му је доди- 
јељена земљишна парцела к.ч. бр. 382/27 у површи- 
ни од 26 м2, уписана у зк.ул. бр. 1078 к.о. Прњавор 
(нови бр. 742/36 раније уписана у ПЛ. бр. 257 исте 
к.о.). 

Уз захтјев је приложио фотокопију рјешења 
Скупштине општине Прњавор  бр. 08-475-74-1/97 
од 08.09.1997. године и посједовни лист бр. 1720 
к.о. Прњавор. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Репу- 
бличка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор провела је 
поступак, на основу кога је утврђено да је 
именовани дана 20.10.2014. године поднио захтјев 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Прњавор да му 
се претвори право кориштења у право власништва 
на наведеном земљишту у Занатском центру 1 
Прњавор,  а у ком поступку је утврђено да је имено- 
ваном рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 
бр. 08-475-74-1/97 од 08.09.1997. године, а које је 
постало правоснажно 29.10.1997. године додије- 
љена земљишна парцела к.ч. бр. 382/27 „Ливада“ у 
површини од 26 м2, уписана у зк.ул. бр. 1078 к.о. 
Прњавор (нови бр. 742/36 раније уписана у ПЛ. бр. 
257 исте к.о.), а након усклађивања земљишно-
књижног стања са стањем у катастарском операту 
утврђено је да је грешком у наведеном рјешењу 
уписана парцела к.ч. бр. 382/27 површине 26 м2 
старог премјера а ради се о парцели 382/29 исте 
површине уписана у електронски зк.ул. бр. 1275 к.о. 
Прњавор. 

Да би се одлучило о ранијем захтјеву 
предлагача за претварање права кориштења у право 
власништва неопходна је исправка наведене 
парцеле те је сходно изложеном Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подру- 
чна јединица Прњавор припремила нацрт закључка 
и доставила Скупштини општине Прњавор на 
усвајање, а полазећи од одредби члана 207. Закона о 
општем управном поступку у ком је прописано да 
орган који је донио рјешење, односно службено 
лице које је потписало рјешење може у свако 
вријеме да исправи грешку у именима или броје- 
вима, писању или рачунању, као и друге очигледне 
нетачности у рјешењу или његовим овјереним пре- 
писима, о исправци се доноси закључак, а исправка 
производи правно дејство од дана од кога произво- 
ди правно дејство рјешење које се исправља. 

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: 01-014-26/15                        Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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На основу члана 30. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 9. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03) и чланa 30. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 14/14) Скупштина општине Прњавор на 29. 
сједници одржаној 02.03.2015. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање органа у 
јавним установама и предузећима чији је оснивач 

општина Прњавор 
 

1. Именује се Комисија за спровођење по- 
ступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
органа у јавним установама и предузећима чији је 
оснивач општина Прњавор (у даљем тексту: Коми- 
сија за избор) у сљедећем саставу: 

1) Драгана Марковић, службеник, предсје- 
дник, 

2) Милоранка Лазаревић, службеник, члан, 
3) Амел Кебић, службеник, члан, 
4) Радислав Винчић, са листе стручњака, 

члан, 
5) Миладин Божуновић, са листе стручња- 

ка, члан. 
2. Задатак Комисије за избор је да у складу 

са законом проведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање органа у јавним установама и 
предузећима чији је оснивач општина Прњавор, 
што укључује контролу испуњавања услова, 
обављање интервјуa са кандидатима и утврђивање 
ранг-листе кандидата. 

Комисија за избор ће извјештај о прове- 
деном поступком са утврђеном ранг-листом 
кандидата за избор по Јавном конкурсу за избор и 
именовање органа у јавним установама и предузе- 
ћима чији је оснивач општина Прњавор доставити 
начелнику општине (за чланове управних одбора 
јавних установа) и Комисији за избор и именовање 
Скупштине општине (за директоре јавних установа 
и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио Прњавор“ Прњавор) на даље поступање. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 У складу са чланом 9. Закона о министа- 
рским, владиним и другим именовањима Репу- 
блике, чланом 30. Закона о локалној самоуправи и 
чланом 30. Статута општине Прњавор, ријешено је 
као у диспозитиву рјешења. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 
дана достављања рјешења. 
 
Број: 01-111-2/15                           Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чланa 
30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 14/14), а у вези са 
Одлуком о усвајању Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2012-2020. година („Службеник 
гласник општине Прњавор“, број 14/12), 
Скупштина општине Прњавор на 29. сједници 
одржаној 02.03.2015. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Тима за израду Стратегије 

водоснадбијевања на подручју општине Прњавор 
 за период 2015-2020. година 

 
1. Именује се Тим за израду Стратегије 

водоснадбијевања на подручју општине Прњавор за 
период 2015-2020. година (у даљњем тексту: Тим) у 
сљедећем саставу: 

1) Дамир Савић, предсједник, 
2) Драгомир Ђурђевић, члан, 
3) Драгана Томаш, члан, 
4) Славиша Јењић, члан, 
5) Божидар Ивановић, члан, 
6) Миленко Савић, члан, 
7) Миладин Черековић, члан. 
2. Задатак Тима је да припреми Нацрт 

Стратегије водоснадбијевања на подручју општине 
Прњавор за период 2015-2020. година и исти 
достави скупштини општине, на даљи поступак. 
 Пројекат изградње приоритетне водоводне 
мреже (2.8.), један је од пројеката у оквиру стра- 
тешког циља 3 (полицентрична заједница са развије- 
ном друштвеном и комуналном инфраструктуром 
која ће обезбиједити квалитетан живот у селу и гра- 
ду), који је дефинисан Стратегијом развоја општине 
Прњавор за период 2012-2020. година. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 У складу са чланом 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 
пске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 30. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 14/14), а у вези са 
Одлуком о усвајању Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2012-2020. година („Службеник 
гласник општине Прњавор“, број 14/12), ријешено 
је као у диспозитиву рјешења. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 Против овог рјешења не може се уложити 
жалба, али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 
дана достављања рјешења. 
 
Број: 01-111-3/15                           Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. 
тачка 2. Закона о министарским, владиним и дру- 
гим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 14/14), Скупшти- 
на општине Прњавор, на 29. сједници одржаној 
02.03.2015. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Туристичка организација општине 

Прњавор“ Прњавор 
 

1. Драган Чолић из Ратковца, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне уста- 
нове „Туристичка организација општине Прњавор“ 
Прњавор, са даном 02.03.2015. године, на лични 
захтјев. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Драган Чолић је писменим поднеском број: 
01-111-10/14 од 18.12.2014. године, поднио неопо- 
зиву оставку на мјесто вршиоца дужности директо- 
ра Јавне установе „Туристичка организација 
општине Прњавор“ Прњавор, из личних разлога. 
 На функцију вршиоца дужности директора 
Јавне установе „Туристичка организација општине 
Прњавор“ Прњавор именован је рјешењем Ску- 
пштине општине број 01-111-39/13 од 07.06.2013. 
године, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 25/13), до окончања поступка јавне конкуре- 
нције у складу са законом. 

Комисија за избор и именовање је на 21. 
сједници одржаној 02.03.2015. године, разматрала 
писмени поднесак Драгана Чолића, којим је поднио 
неопозиву оставку на мјесто вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Туристичка организа- 
ција општине Прњавор“ Прњавор, те је утврдила 
приједлог Рјешења о разрјешењу Драгана Чолића, 
дужности вршиоца дужности директора, на лични 
захтјев и предложила Скупштини општине Прња- 
вор доношење рјешења као у диспозитиву. 

Скупштина општине Прњавор је на 29. сје-  

дници одржаној 02.03.2015. године донијела рјеше- 
ње како је и предложено. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и про- 
тив њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 Број: 01-111-10/14                        Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 14/14), Скупшти- 
на општине Прњавор, на 29. сједници одржаној 
02.03.2015. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Туристичка организација општине 

Прњавор“ Прњавор 
 

1. Нада Живковић из Прњавора, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе 
„Туристичка организација општине Прњавор“ 
Прњавор, до окончања поступка јавне конкуренције 
у складу са законом. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Како је досадашњи вршилац дужности 
директора Јавне установе „Туристичка организација 
општине Прњавор“ Прњавор, Драган Чолић из 
Ратковца, поднио неопозиву оставку на мјесто 
вршиоца дужности директора, поднеском број 01-
111-10/14 од 18.12.2014. године, неопходно je 
разријешити досадашњег вршиоца дужности дире- 
ктора и именовати новог вршиоца дужности дире- 
ктора Јавне установе „Туристичка организација 
општине Прњавор“ Прњавор, до окончања посту- 
пка јавне конкуренције у складу са законом. 

Комисија за избор и именовање на 21. 
сједници одржаној 02.03.2015. године разматрала је 
приједлог кандидата за вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Туристичка организација 
општине Прњавор“ Прњавор. 

Након разматрања приједлога кандидата за 
вршиоца дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је у складу са чланом 85. Пословника 
Скупштине општине Прњавор након гласања утвр-
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дила Приједлог рјешења о именовању Наде Живко- 
вић из Прњавора, за вршиоца дужности директора 
Јавне установе „Туристичка организација општине 
Прњавор“, Прњавор и предложила Скупштини 
општине доношење рјешења како је предложено. 

Скупштина општине Прњавор је на 29. сје- 
дници одржаној 02.03.2015. године донијела Рјеше- 
ње као у диспозитиву. 
  
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и про- 
тив њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 Број: 01-111-4/15                          Предсједник 
Датум: 02.03.2015. године     Скупштине општине  
Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р.   
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На основу члана 90. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 8. Правилника о 
поступку директног споразума („Службени гласник 
БиХ“, број 90/14), начелник општине доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о поступку директног споразума у Општини 

Прњавор  

 
Члан 1. 

(Предмет Правилника) 
 

 Овим правилником утврђује се начин 
покретања, ток и окончање поступка јавне набавке 
путем директног споразума у Општини Прњавор (у 
даљем тексту „уговорни орган“), укључујући и 
надлежност за вођење поступка.  
 

Члан 2. 
(Услови за примјену директног споразума) 

 
 (1) Одредбе овог правилника односе се на 
поступак набавке истоврсних роба, услуга и радова 
чија вриједност не прелази 6.000,00 КМ без укљу- 
ченог ПДВ-а. 
 (2) Уговорни орган не може дијелити 
предмет уговора са намјером избјегавања других 
поступака предвиђених Законом о јавним наба- 
вкама БиХ (у даљем тексту: „Закон“). 
 (3) Уговорни орган проводи поступак дире- 
ктног споразума поштујући основна начела из 
члана 3. Закона. 
   

Члан 3. 
(Приједлог за покретање поступка) 

 
 (1) Приједлог за покретање поступка наба- 
вке подноси надлежна организациона јединица у 
оквиру које су планирана буџетска средства, а 
приједлог се доставља Служби за јавне набавке и 
заједничке послове (у даљем тексту: „Служба“). 

 (2) Приједлог из става (1) овог члана се 
доставља на обрасцу који је прописан Правилником 
о јавним набавкама и обавезно садржи детаљан 
опис роба, услуга или радова укључујући и коли- 
чине, квалитет, технички опис, естетске и функци- 
оналне захтјеве, захтјеве у вези са заштитом живо- 
тне средине, мјесто и рок испоруке робе/извршења 
услуга/извођења радова, као и друге спецификације 
у зависности од предмета набавке.  
  

Члан 4. 
(Одлука о покретању поступка) 

 
 (1) За провођење поступка директног спора- 
зума задужена је Служба, односно службеник којег 
одреди начелник Службе. 
 (2) Одлуку о покретању поступка јавне на- 
бавке из члана 18. став (1) Закона доноси начелник 
општине, а приједлог одлуке припрема Служба 
након што утврди да је набавка предвиђена у Плану 
набавки (у даљем тексту: „План“). 
 (3) У случају да План није донесен или ко- 
нкретна набавка није дефинисана Планом, начелник 
општине доноси посебну одлуку о покретању посту- 
пка јавне набавке из члана 17. став (1) Закона, која 
садржи оправдане разлоге за покретање поступка 
прије доношења Плана или оправдане разлоге за 
измјену и допуну Плана. 
 (4) Уговорни орган може донијети једну 
одлуку о покретању поступка јавне набавке на 
почетку године за више истоврсних сукцесивних 
набавки, чија вриједност не прелази 1.000,00 КМ 
током године.  
 

Члан 5. 
(Испитивање тржишта) 

 
 (1) Након доношења одлуке о покретању 
поступка Служба врши провјеру стања на тржишту 
роба, услуга или радова, а посебно њихову тржи- 
шну цијену.  
 (2) Провјера стања на тржишту врши се 
путем свих доступних средстава комуникације, а 
нарочито путем телефона, интернета, рекламних 
каталога или на други доступан начин. 
 

Члан 6. 
(Провођење поступка) 

 
 (1) Након провјере стања на тржишту, Слу- 
жба позива (усмено или писаним путем) једног 
привредног субјекта, за којег сматра да је квалифи- 
кован да испоручи робу, изврши услугу или изведе 
радове, да у примјереном року достави понуду/ 
предрачун за робе, услуге или радове према припре- 
мљеној спецификацији. 
 (2) Служба може, када то сматра примје- 
реним, позвати и више привредних субјеката да 
доставе понуду. 
 (3) Понуда/предрачун се доставља писаним 
путем, лично Служби, путем поште, електронске 
поште или путем факса. Понудом се сматра и
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званичан цјеновник привредног субјекта објављен 
на његовој интернет страници. 
 (4) Након пријема понуде Служба поступа 
на један од следећих начина: 
 а) преговара са понуђачем/понуђачима о 
цијени и/или   
 б) прихвата приједлог цијене од једног 
понуђача или 
 в) у случају неприхватљивости цијене или 
неповољног исхода преговора, може  
                се обратити другом привредном субјекту 
да достави понуду или 
 г) може одабрати другу врсту поступка 
дефинисану Законом. 
 (5) Понуђачи немају право жалбе у посту- 
пку директног споразума.  
 

Члан 7. 
(Прихват понуде и окончање поступка код набавки 

мање вриједности) 
 

 (1) У случају набавке роба, услуга или 
радова чија вриједност не прелази износ од 1.000,00 
КМ (у даљем тексту: „набавке мање вриједности“), 
прихват понуде се врши путем забиљешке на 
понуди/предрачуну, који се овјерава од стране 
Службе и доставља понуђачу као основ за испоруку 
робе, извршење услуге или извођење радова. 
Изузетно, за набавке до 500,00 КМ није неопходно 
достављање понуде/предрачуна, а прихватом пону- 
де се сматра овјера рачуна од стране Службе.   

(2) Служба може, када сматра да је то 
примјерено конкретној набавци мање вриједности, 
издати и наруџбеницу или доставити понуђачу 
приједлог уговора о јавној набавци на потпис, што 
се такође сматра прихватом понуде. У овом случају, 
наруџбеницу потписује начелник Службе.  

(3) Директни споразум код набавки мање 
вриједности сматра се закљученим издавањем рачу- 
на или овјерене ситуације. 

(4) Организациона јединица којој је испо- 
стављен рачун или овјерена ситуација, дужна је 
доставити копије истих Служби, ради евиденције о 
извршеним набавкама и обавезе извјештавања и 
оглашавања. 

 
Члан 8. 

(Прихват понуде и окончање поступка код набавки 
веће вриједности) 

 
(1) У случају набавке роба, услуга или 

радова чија вриједност прелази износ од 1.000,00 
КМ (у даљем тексту: „набавке веће вриједности“), 
прихват понуде се врши достављањем приједлога 
уговора понуђачу на потпис.   

(2) Служба може, када сматра да је то 
примјерено конкретној набавци веће вриједности, 
доставити и наруџбеницу понуђачу, што се такође 
сматра прихватом понуде. У овом случају, нару- 
џбеницу потписује и понуђач, а таква наруџбеница 
има снагу уговора о јавној набавци.  

(3) Директни споразум код набавки веће  

вриједности сматра се закљученим потписивањем 
уговора о јавној набавци или издавањем нару- 
џбенице. 

(4) Уговор о јавној набавци и наруџбенице 
потписује начелник општине. Уз приједлог уговора, 
Служба доставља начелнику општине комплетан 
предмет директног споразума на увид. 

 
Члан 9. 

(Реализација набавки извршених директним 
споразумом) 

 
(1) За квантитативни и квалитативни при- 

јем робе, праћење извршења услуге или извођења 
радова по основу закљученог директног споразума, 
надлежна је организациона јединица у којој су 
планирана средства за конкретну јавну набавку, 
осим ако начелник општине не одлучи другачије. 

 (2) Руководилац организационе јединице 
из става 1. овог члана овјерава испостављене факту- 
ре или ситуације, чиме потврђује да је набавка 
извршена у складу са прихваћеном понудом или 
потписаним уговором, и доставља их Одјељењу за 
финансије. 

(3) Документацију на основу које се прати 
реализација набавке путем директног споразума, 
Служба доставља надлежној организационој једини- 
ци одмах након прихвата понуде. 
 

Члан 10. 
(Извјештај о поступку јавне набавке и архивирање) 

 
 (1) Након закључења директног споразума, 
Служба је дужна доставити Агенцији за јавне 
набавке БиХ извјештај о проведеном поступку и 
објавити основне елементе уговора на својој веб - 
страници (уколико је закључен уговор), све у 
складу са чланом 75. Закона. 
 (2) Након окончања свих радњи везаних за 
провођење поступка директног споразума службе- 
ник за јавне набавке архивира спис у складу са 
законима и подзаконским актима који регулишу 
материју архивирања и канцеларијског пословања. 
 

Члан 11. 
(Престанак важења и ступање на снагу) 

 
 (1) Ступањем на снагу овог правилника 
престаје да важи Правилник о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/07). 
 (2) Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 14/14) и члана 5. Правилника о интерним ко-
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нтролама и интерним контролним поступцима 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 8/07 
и 04/08), начелник општине доноси  
 

П Р А В И Л Н И К  
о јавним набавкама у Општини Прњавор 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Подручје примјене и основни принципи 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђује се подручје 
његове примјене, основни принципи, начин доно- 
шења Плана набавки, покретање, ток и окончање 
поступка набавке роба, услуга и радова у Општи- 
нској управи општине Прњавор, рад комисије за 
набавке, праћење реализације уговора, начин оцјене 
добављача и радње извјештавања, достављања и 
архивирања аката из предмета јавне набавке.  
 

Члан 2.  
 

 (1) Поступак набавке робе, услуга и радова 
(у даљем тексту: „поступак јавне набавке“) проводи 
се у складу са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцего- 
вине“, број 39/14), подзаконским актима донесеним 
на основу Закона о јавним набавкама БиХ (у даљем 
тексту: “Закон“) и овим правилником.  
 (2) Поступак директног споразума из члана 
90. Закона утврђује се посебним правилником. 
 

Члан 3.  
 

 (1) Додјела уговора у поступцима јавних 
набавки врши се на начин којим се осигурава ефи- 
касност, транспарентност, непристрасност, једнак 
однос према понуђачима, најефикасније коришћење 
буџетских средстава, те активна и правична конку- 
ренција.  
 (2) У сврху поштовања основних принципа 
Закона и спречавања сукоба интереса из члана 52. 
став (4) Закона, начелник општине и замјеник наче- 
лника општине потписују изјаву која је саставни 
дио овог правилника. 
 
2. План набавки 
 

Члан 4.  
 

 (1) План набавки је акт начелника општине, 
којим се утврђују планирани оквири за набавку 
роба, услуга и радова у Општинској управи општи- 
не Прњавор у складу са усвојеним буџетом. 
 (2) План набавки припрема Служба за јавне 
набавке и заједничке послове (у даљем тексту: 
“Служба“), а на основу достављеног Плана набавки 
организационих јединица (Кабинет начелника, одје- 
љења Општинске управе, Стручна служба Скупшти- 

не општине, Служба за јавне набавке и заједничке 
послове и Територијална ватрогасна јединица). 
 (3) Организационе јединице Општинске 
управе дужне су доставити План набавки за своју 
организациону јединицу у року од десет дана,  
рачунајући  од  дана  усвајања  буџета или Одлуке о  
привременом финансирању. 
 (4) Служба је дужна припремити План 
набавки Општине Прњавор у року од 15 дана, од 
дана пријема свих појединачних планова из става 
(3) овог члана и доставити га начелнику општине на 
усвајање. План набавки потписују начелник службе 
и начелник општине. 
 (5) Извод из Плана набавки, за набавке чија 
је процијењена вриједност већа од 50.000,00 КМ 
(робе и услуге) и 80.000,00 КМ (радови), Служба 
доставља администратору система ради објаве на 
веб – страници Општине Прњавор. Извод се мора 
објавити најкасније у року од 60 дана од дана 
усвајања буџета.   
 

Члан 5. 
 

 (1) План набавки је подијељен по групама 
сродних набавки које су према називу усаглашене 
са главном групом конта аналитичког контног 
плана за буџетске кориснике и минимално садржи: 
 (а) редни број набавке, 
 (б) назив, односно врсту набавке, 
 (в) број потрошачке јединице, 
 (г) период извршења набавки (означава се 
кварталом/кварталима у којем/којима се планира 
покренути и окончати поступак набавке), 
 (д) процијењену вриједност набавке без 
ПДВ-а, 
 (ђ) врсту поступка којим се набавка прово- 
ди и 
 (е) укупан износ буџета за јавне набавке.  
 (2) План набавки организационих јединица 
минимално садржи податке из тачки б), г) и д) 
претходног става. 
 (3) План набавки не садржи изузетке од 
примјене Закона, прописане чланом 10. Закона, који 
се посебно евидентирају у Служби.  
   

Члан 6. 
 

 (1) Измјене и допуне Плана набавки доноси 
начелник општине, на основу приједлога измјена 
или допуна Плана набавки организационих једи- 
ница. У овом случају, измјена или допуна Плана 
набавки се објављује у року од три дана од дана 
доношења посебне одлуке о покретању поступка, за 
вриједности набавке утврђене у члану 4. став (5) 
овог правилника.  
 (2) Потрошачке јединице су дужне доста- 
вити начелнику општине и Служби извјештај о 
реализацији Плана набавки за претходну годину, 
најкасније до 31. јануара текуће године. 
 (3) Извјештај о реализацији набавки из пре- 
тходног става минимално садржи назив и врсту на- 
бавке која је била дефинисана Планом набавки, ре- 
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дни број набавке из Плана набавки, уговорену врије- 
дност набавке и реализовану вриједност набавке.  
 
II   ПОКРЕТАЊЕ, ТОК И ОКОНЧАЊЕ  

      ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
1. Покретање поступка 

 
Члан 7. 

 
(1) Приједлог за покретање поступка наба- 

вке подноси руководилац организационе јединице 
Општинске управе у којој су планирана буџетска 
средства (у даљем тексту: „надлежна организа- 
циона јединица“).  

(2) Приједлог се подноси начелнику општи- 
не, путем Службе. Прије него што прослиједи прије- 
длог начелнику општине, начелник службе потпи- 
сује приједлог, чиме потврђује да је набавка предви- 
ђена Планом набавки.  

(3) У случају да План набавки није донесен 
или конкретна набавка није дефинисана Планом, 
приједлог за покретање поступка мора да садржи 
оправдане разлоге за покретање поступка прије 
доношења Плана или оправдане разлоге за измјену 
и допуну Плана. У том случају начелник службе не 
потписује приједлог, него га само прослеђује наче- 
лнику општине. 

(4) У случајевима када се ради о изузецима 
од примјене Закона, који су прописани чланом 10. 
Закона, приједлог за покретање поступка не садржи 
редни број из Плана набавки.  
 (5) Приједлог се подноси у писаној форми, 
у складу са обрасцем који је саставни дио овог 
правилника.  
   

Члан 8.  
 

 (1) Одлуку о покретању поступка јавне на- 
бавке доноси начелник општине, у складу са чла- 
ном 18. Закона.  
 (2) Ако План набавки није донесен или се 
појави потреба за измјеном или допуном Плана, 
начелник општине доноси посебну одлуку о покре- 
тању поступка јавне набавке из члана 17. став (1) 
Закона, на основу образложеног приједлога надле- 
жне организационе јединице, или одбија такав 
приједлог. Доношење посебне одлуке о покретању 
поступка је основ за измјену или допуну Плана 
набавки. 
 (3) Посебна одлука о покретању поступка 
јавне набавке из претходног става  садржи разлоге 
због којих се набавка покреће прије доношења 
Плана набавки или оправдане разлоге за измјену и 
допуну Плана. Уколико ова одлука садржи и 
обавезне елементе одлуке о покретању поступка из 
члана 18. став (1) Закона, онда је она основ и за 
покретање конкретног поступка јавне набавке, те 
није неопходно доносити двије одвојене одлуке. 
 (4) Ако се набавка покреће прије доношења 
Плана набавки, основ за покретање поступка 

набавке је нацрт или приједлог буџета, а набавка се 
касније евидентира у Плану набавки. 
 
2. Припрема тендерске документације и других  
    аката 
 

Члан 9. 
 

 (1) Тендерску документацију за све посту- 
пке јавних набавки припрема Служба, на основу 
припремљених и достављених техничких специфи- 
кација од стране надлежне организационе јединице, 
а које минимално садрже детаљан опис роба, услуга 
или радова укључујући и количине, квалитет, техни- 
чки опис, естетске и функционалне захтјеве, захтје- 
ве у вези са заштитом животне средине, захтјеве у 
вези са гаранцијама, мјесто и рок испоруке робе/ 
извршења услуге/извођења радова и друге специфи- 
кације у зависности од предмета набавке. 
 (2) Надлежна организациона јединица мо- 
же, у сврху техничких консултација, ангажовати 
стручно лице или привредни субјект који ће уче- 
ствовати у изради техничких спецификација. У том 
случају, техничке спецификације морају бити обја- 
вљене на веб – страници уговорног органа најмање 
седам дана прије покретања поступка јавне набавке, 
у циљу спречавања сукоба интереса из члана 52. 
став (5), (6) и (7) Закона и поштовања принципа 
једнаког третмана понуђача.  
 (3) Служба припрема и објављује обавје- 
штења о набавци и друга обавјештења и информа- 
ције у складу са Законом и доставља тендерску 
документацију понуђачима. 
 (4) Служба је задужена за припрему 
појашњења тендерске документације на захтјев 
понуђача. 
 

Члан 10.  
 

 Служба за јавне набавке и заједничке 
послове може да одреди новчану накнаду за 
тендерску документацију у складу са чланом 55. 
став (4) Закона. Новчана накнада се не може 
захтјевати у поступку конкурентског захтјева, 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
Дио Б и директног споразума. 
 
3. Достављање  и пријем понуда  
 

Члан 11.  
 

 (1) Понуде се достављају у затвореним 
ковертама на протокол уговорног органа (шалтер 
сала).  
 (2) Службеник задужен за пријем подне- 
сака дужан је евидентирати понуду и назив 
понуђача у књигу протокола, на коверту утиснути 
пријемни штамбиљ, уписати евиденцијски број 
набавке, број протокола, датум и тачно вријеме 
пријема понуде, након чега се понуда без одлагања 
доставља Служби. 
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Члан 12. 

 
 (1) Понуде достављене са протокола прима 
секретар комисије за јавне набавке (у даљем тексту: 
“комисија“) и уписује понуде у записник о запри- 
мању понуда, у складу са чланом 15. Упутства за 
припрему модела тендерске документације и 
понуда („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број 90/14).  
 (2) Након што понуде евидентира у запи- 
сник о запримању понуда, секретар комисије пре- 
даје понуде предсједавајућем комисије, непосредно 
прије отварања понуда. 
 (3) Записник о запримању понуда мини- 
мално садржи: евиденцијски број набавке, редни 
 
број понуде, назив понуђача, број коверте са 
понудом, датум и вријеме пријема понуде, потпис 
секретара комисије и потпис предсједавајућег коми- 
сије. 
  
4. Отварање и оцјена понуда 
 

Члан 13. 
 

 (1) Понуде отвара предсједавајући коми- 
сије, или други члан комисије којег одреди предсје- 
давајући, у просторијама Општинске управе. 
 (2) Отварање понуда се мора заказати непо- 
средно након истека рока за достављање понуда, 
најкасније у року од два сата. 
 (3) Отварању понуда могу присуствовати 
понуђачи који су благовремено доставили понуде 
или њихови писмено овлаштени представници, као 
и сва друга заинтересована лица. Под овлаштеним 
представником понуђача се сматра лице уписано у 
судски регистар или власник предузетничке радње 
или њихов писмено овлаштени представник, што се 
мора доказати прилагањем одговарајућег доказа. 
 (4) Примједбе на поступак јавног отварања 
понуда могу истицати само овлаштени предста- 
вници понуђача, који једини имају право и на 
преузимање записника о отварању понуда, ако 
уговорни орган има техничке могућности да уручи 
записник одмах након отварања понуда. 
  

Члан 14.  
 

 (1) Поступак анализе и оцјене понуда спро- 
води се након јавног отварања понуда на затво- 
реном састанку комисије.  
 (2) Рад комисије на затвореном састанку 
може да траје најдуже десет дана, осим ако је 
потребно предузети претходне радње у сврху оцје- 
не понуда (додатна појашњења понуде од понуђача, 
мишљења и друге податке од надлежних инсти- 
туција и сл.) када се рад комисије може продужити 
до окончања претходних радњи.  

 
Члан 15.  

 
 (1) Након завршеног поступка оцјене пону-  

да, комисија доставља начелнику општине извје- 
штај о раду са образложеном препоруком за доно- 
шење одлуке о резултатима претквалификације, 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка. Уз извјештај о раду, 
комисија доставља и записник о оцјени понуда. 
 (2) Извјештај о раду из претходног става се 
доставља путем Службе, која је задужена да припре- 
ми акте из члана 16. став (3) овог правилника. Уз 
извјештај о раду комисија предаје Служби компле- 
тну тендерску документацију.  
 
5. Одлука о додјели уговора, правни лијекови и  
    закључење уговора 
 

Члан 16.  
 

 (1) Коначну одлуку о резултату поступка 
јавне набавке из члана 70. Закона доноси начелник 
општине.  
 (2) Начелник општине писмено обавје- 
штава понуђаче о одлукама из претходног става, 
најкасније седам дана од дана доношења одлуке. 
 (3) Обавјештење и одлуку о резултатима 
поступка и нацрт уговора/оквирног споразума при- 
према Служба, изузев нацрта уговора из члана 10. 
став (1) тачка е) и става (2) и (3) Закона. 
 (4) Увид у понуде на писмени захтјев пону- 
ђача врши се у Служби, о чему се мора сачинити 
записник који потписују овлаштени представник 
понуђача и начелник службе, или друго лице кога 
он одреди.   
 

Члан 17. 
 

 (1) У случају улагања жалбе у било којој 
фази поступка, одговор на жалбу у форми правног 
акта припрема Служба, и доставља га начелнику 
општине на потпис, имајући у виду рокове пропи- 
сане Законом. 
 (2) Ако Служба сматра да је жалба неосно- 
вана, припрема изјашњење на наводе из жалбе и 
доставља га Канцеларији за разматрање жалби, 
заједно са комплетном документацијом везаном за 
поступак јавне набавке. Изјашњење потписује наче- 
лник општине. 
 

Члан 18. 
 

 (1) Уговор/оквирни споразум са најпово- 
љнијем понуђачем се закључује у роковима пропи- 
саним Законом. 
 (2) Ако понуђач не потпише уговор/ 
оквирни споразум у року који је одредио уговорни 
орган, или наступи неки од других разлога 
прописаних чланом 73. став (3) Закона, начелник 
општине доноси нову одлуку о избору понуђача 
чија је понуда следећа на ранг – листи, уколико се 
ради о понуди која је прихватљива за уговорни 
орган.   
 

Члан 19.  
 

Један примјерак уговора/оквирног споразу-
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ма се чува у Служби,  а по један примјерак уговора/ 
оквирног споразума Служба доставља надлежној 
организационој јединици и Одјељењу за финансије.  
 
III  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 20. 

 
 (1) Комисију за јавне набавке посебним 
рјешењем именује начелник општине, за сваку 
конкретну набавку, изузев набавки за које није 
прописано именовање комисије. 

(2) Комисија се у свом раду придржава 
Закона, Правилника о успостављању и раду коми- 
сије за набавке („Службени гласник БиХ“, број 
103/14) и овог правилника. 

(3) Секретар комисије се именује из реда 
службеника Службе за јавне набавке и заједничке 
послове, рјешењем којим се именује и комисија. 
 

Члан 21.  
 

 (1) Комисија може донијети пословник о 
раду или писаним путем прихватити одредбе овог 
правилника као свој пословник, који ће примје- 
њивати у свом раду.  
 (2) Комисија одлучује простом већином 
гласова од укупног броја именованих чланова.  
  
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
1. Праћење реализације уговора  
 

Члан 22. 
 

Надлежна организациона јединица прати 
реализацију потписаних уговора и благовремено 
подноси приједлог за покретање новог поступка 
набавке, у складу са одредбама овог правилника.  

 
Члан 23. 

 
Руководилац надлежне организационе једи- 

нице потписује испостављене фактуре и ситуације у 
складу са Правилником о интерним контролама и 
интерним контролним поступцима, чиме потврђује 
да је набавка извршена у складу са потписаним 
уговором. 

 
2. Оцјена добављача, достављање извјештаја и  
    архивирање 
  

Члан 24. 
 

 Служба, заједно са руководиоцима надле- 
жних организационих јединица и Q менаџером, 
врши оцјењивање добављача најкасније до 28.02. 
текуће године за претходну годину, а у складу са 
процедуром „Категоризација добављача“. 

 
 

Члан 25. 
 

(1) Служба припрема и објављује све 
извјештаје о поступцима јавних набавки, у складу 
са Законом и подзаконским актима. 

(2) Информације које се објављују на веб – 
страници уговорног органа, Служба доставља 
администратору система, који је дужан да их објави 
у складу са захтјевом Службе.  

 
Члан 26. 

 
 Након окончања свих радњи везаних за 
поступак набавке, секретар комисије архивира спис 
у складу са законима и подзаконским актима који 
регулишу материју архивирања и канцеларијског 
пословања. 
 
3. Анекси, престанак важења и ступање на снагу  
    Правилника 
 

Члан 27. 
 

 Саставни дио овог правилника су Анекси, и 
то: 

а) Приједлог за покретање поступка јавне 
набавке (Анекс 1) 

б) Записник о запримању понуда (Анекс 2) 
в) Изјава о сукобу интереса из члана 52. 

став (4) Закона (Анекс 3) 
г) Изјава о непристрасности и повјерљиво- 

сти (Анекс 4). 
 

Члан 28. 
 

 Ступањем на снагу овог правилника пре- 
стаје да важи Правилник о јавним набавкама 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 02/08 
и 04/08). 

 
Члан 29. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-2/15                      Начелник                
Датум: 05.01.2015. год.     др Синиша Гатарић, с.р.  
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Анекс 1 

 

МЕМОРАНДУМ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
 
Број: __-сл/__ 
Датум:______________ 
 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

путем Службе за јавне набавке и заједничке послове 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Приједлог за покретање поступка јавне набавке.- 
 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

___________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

(детаљан опис роба, услуга или радова укључујући и количине, квалитет, технички опис, естетске и 
функционалне захтјеве, захтјеве у вези са заштитом животне средине, захтјеве у вези са гаранцијама и 
друге спецификације у зависности од предмета набавке) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 

 

Редни број набавке у Плану набавки: _________________________________ 

 

 

ОПЦИЈА:Набавка се покреће прије доношења Плана/није планирана у Плану набавки из следећих 
разлога: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а: ___________________________________ 

 

Буџетска позиција: ___________________________________________________ 

 

Број конта: _____________________ 

 

                                                          М.П.                                                                     __________________ 

                                                                                                                                   ( потпис овлаштеног лица ) 
 
 
 
                                                          М.П.                                                              ________________________ 
                                                                                                                         (начелник службе за јавне набавке и  
                                                                                                                                        заједничке послове) 
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ЗАПИСНИК

 
 
Број предмета:  
Предмет набавке:  
    
 
 
Ред. 
бр. 

 
Назив понуђача 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
   Служба за јавне набавке                                                  
     и заједничке послове                                                      
  _____________________                                               
(потпис секретара Комисије) 
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ЗАПИСНИК О ЗАПРИМАЊУ ПОНУДА 

Број 
коверте са 
понудом 

Датум 
пријема 

Вријеме 
пријема 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                              Комисија за јавне
                                                                                 ______________________

_____________________                                                                              (потпис предсједавајућег

                                                                                                               

                05.03.2015. 

Анекс 2 

 

напомена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке  
_______________________ 

предсједавајућег)  

 



05.03.2015.               СЛУЖБЕНИ
 

 

 

 

Број: 

Датум: 

 

 

 

 

 

Ја, ____________________________________
у општини Прњавор  (у даљем тексту
Закона о јавним набавкама („Службени
Упутства за припрему модела тендерске
изјављујем сљедеће: 
 
а) У складу с одредбом члана 
управљачке послове, односно да сам
којих учествујем у управљању, односно
због чега Уговорни орган не може

 
 

1. ______________________________________
 

2. ______________________________________
 

3. ______________________________________
 
 
 
б) Нема привредних субјеката с
послова или власништва, у смислу
нисам у сукобу интереса у смислу ове
 
Уједно изјављујем да сам свјестан
података, те да ћу благовремено пријавити
јавним набавкама БиХ, као и сваки
у БиХ. 
 
 
 
 

                                                                   

 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број

И З Ј А В А 

____________________________________, обављам дужност начелника/замјеника
даљем тексту: Уговорни орган), због чега у складу са одредбама

Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 3. став (2
модела тендерске документације и понуда (Службени гласник

 52. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ, изјављујем
односно да сам власник пословног удјела, дионица односно других

односно у капиталу, са више од 20% у наведеним привредним
може склапати уговоре са следећим привредним субјектима

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

а којима Уговорни орган не може склапати уговоре
смислу одредбе члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама

смислу ове законске одредбе. 

свјестан правних посљедица у вези с давањем неистинитих
благовремено пријавити  сваку промјену  у смислу одредбе члана

сваки сукоб интереса у складу са релевантним прописима

НАЧЕЛНИК/ЗАМЈЕНИК

                                                                                          ______________________
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Анекс 3 
 

 

замјеника начелника општине 
одредбама члана 52. став (4) 

2), тачка а) подтачка 5) 
гласник БиХ број 90/14), 

, изјављујем да обављам 
односно других права на основу 

наведеним привредним субјектима, 
субјектима: 

уговоре због управљачких 
јавним набавкама БиХ, тако да 

неистинитих или непотпуних 
члана 52. став (4) Закона о 

прописима о сукобу интереса 

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

 
______________________ 

 



26                          СЛУЖБЕНИ

О НЕПРИСТРАСНОСТИ

 У складу са чланом 7. Правилника
гласник БиХ“, број 103/14), а у 
________________________ изјављујем
 
 

1. Све информације које су
Закона о јавним набавкама
испитивање, појашњење или
трећим лицима, прије него
Информације које су у понудама
смислу Закона о јавним набавкама
Идентитет понуђача нећу откривати

2. Упознат сам са одредбама
током цијелог поступка рада
тражити искључење из рада

3. У последњих пет година
корупције, прања новца или
овлаштења. 

4. Приликом рада у комисији
датих овлаштења, те бити
одредбе Правилника о јавним
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
 
1. _______________________,      
 
2. _______________________,       
 
3. _______________________,        
 
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ:
 _________________________        

 
 
У Прњавору,  
дана __________________ 
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

И З Ј А В А  

НЕПРИСТРАСНОСТИ И ПОВЈЕРЉИВОСТИ 

 

 

 7. Правилника о успостављању и раду комисије за
а у поступку јавне набавке ___________________________________, 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

које су садржане у понудама ћу сматрати повјерљивим
набавкама БиХ. Након јавног отварања понуда, ниједну информацију
јашњење или оцјену понуда нећу откривати ниједном учеснику
прије него што се одлука о резултату поступка не саопшти

у понудама означене као повјерљиве, а које се могу сматрати
јавним набавкама БиХ, чуваћу као тајну све док их понуђач

нећу откривати никоме изван комисије, све до момента
одредбама члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ, о

поступка рада у комисији морам пријавити могући сукоб интереса
из рада комисије. 

година нисам правоснажно осуђиван за кривична дјело
новца или примања или давања мита, кривотворења, злоупотребе

комисији придржаваћу се Закона о јавним набавкама БиХ
те бити непристрасан и објективан у поступку оцјене
о јавним набавкама у Општини Прњавор, као пословник

КОМИСИЈЕ: 

_______________________,      потпис ___________________ 

2. _______________________,       потпис ___________________ 

_______________________,        потпис ___________________ 

КОМИСИЈЕ: 
_________________________         потпис ___________________ 

 

 

 

 

 

 

                05.03.2015. 

Анекс 4 

 

комисије за набавке („Службени 
 ___________________________________, број 

одговорношћу: 

повјерљивим у смислу члана 11. 
ниједну информацију везану за 

учеснику у поступку или 
саопшти учесницима поступка. 
могу сматрати повјерљивим у 
понуђач не прогласи јавним. 

момента отварања понуда.  
БиХ, односно са обавезом да 
сукоб интереса и у вези са тим 

дјело које садржи елементе 
кривотворења, злоупотребе положаја и 

БиХ, подзаконских аката и 
оцјене понуда. Прихватам 

пословник о раду комисије. 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), Начелник општине Прњавор доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
 о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Прњавор 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о организацији и системати- 

зацији радних мјеста Општинске управе општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 27/14 и 2/15) у члану 30. ставу 1. тачки 1. у 
Одјељењу за општу управу у тексту „СТРУЧНО 
ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују се ријечима: 
„најмање три године“. 

 
Члан 2. 

 
(1) У члану 31. ставу 1. тачки 1. у Одјеље- 

њу за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности у тексту „СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 го- 
дина“ замјењују се ријечима: „најмање три године“. 

(2) У истом члану ставу 3. тачки 2. мијења 
се „ОПИС ПОСЛОВА“ и гласи:  
„- прати и проучава прописе из области које су у  
    надлежности одјељења, 
- припрема и обрађује све приједлоге одлука и 
других општих аката из дјелокруга рада одје- 
љења, које доноси скупштина општине, 

- припрема и обрађује нацрте уговора, одлука, рје- 
шења и закључака, за које је надлежан начелник 
општине, из дјелокруга рада одјељења, 

- проводи све активности у реализацији пројекта 
Регулаторне реформе (послови усмјерени на ре- 
форму админстративних поступака и успоста- 
вљање Регистра административних поступака), 

- сарађује са надлежним државним органима и ор- 
ганизацијама и институцијама и међународним 
организацијама из дјелокруга рада одјељења, 

- води евиденцију и прати реализацију одлука и 
других правних аката, 

- прати стање предмета у одјељењу и о томе оба- 
вјештава начелника одјељења, 

- прати примјену контролних поступака и проце- 
дура прописаних за дјелокруг рада одјељења, 

- израђује требовање потрошног материјала које 
одобрава начелник одјељења, 

- активно учествује у раду комисија које се име- 
нују за потребе одјељења, 

- израђује све акте и процедуре којим се унапре- 
ђује систем управљања квлитетом ISO 9001-2008, 

- припрема информације за допуну новим и ажу- 
рирање постојећих садржаја Web странице 
општине из дјелокруга рада одјељења, 

- обавља и друге послове по налогу шефа одсјека и 
начелника одјељења“. 

 

Члан 3. 
 

У члану 32. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за  
инспекцијске послове у тексту „СТРУЧНО ЗНА- 
ЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују се ријечима: 
„најмање три године“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 33. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство у тексту 
„СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују 
се ријечима: „најмање три године“. 

 
Члан 5. 

 
У члану 34. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за 

финансије у тексту „СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 
година“ замјењују се ријечима: „најмање три го- 
дине“. 

 
Члан 6. 

 
У члану 35. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за 

просторно уређење у тексту „СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ 
ријечи: „5 година“ замјењују се ријечима: „најмање 
три године“. 
 

Члан 7. 
 

У члану 36. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за 
стамбено – комуналне послове и инвестиције у те- 
ксту „СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замје- 
њују се ријечима: „најмање три године“. 

 
Члан 8. 

 
У члану 37. ставу 1. тачки 1. у Одјељењу за 

борачко – инвалидску заштиту у тексту „СТРУЧНО 
ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују се ријечима: 
„најмање три године“. 

 
Члан 9. 

 
(1) У члану 38. ставу 1. тачки 1. у Служби 

за јавне набавке и заједничке послове у тексту 
„СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују 
се ријечима: „најмање три године“. 

(2) У истом члану ставу 2. тачки 7. у тексту 
„СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „ПК радник“, замјењу- 
ју се ријечима: „ССС IV степена“. 

 
Члан 10. 

 
У члану 39. ставу 1. тачки 1. у Стручној 

служби скупштине општине у тексту „СТРУЧНО 
ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 година“ замјењују се ријечима: 
„најмање три године“. 

 
Члан 11. 

У члану 40. ставу 1. тачки 1. у Кабинету на- 
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челника у тексту „СТРУЧНО ЗНАЊЕ“ ријечи: „5 го- 
дина“ замјењују се ријечима: „најмање три године“. 
 

Члан 12. 
  

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-46/15                      Начелник                
Датум: 05.03.2015. год.     др Синиша Гатарић, 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, 118/05 и 
98/13) и члана 41. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, броj 14/14) 
Начелник општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
o начину утрошка средстава  

са буџетске позиције 415200-средства за остале 
трошкове обиљежавања значајних датума  

(за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) 
 

Члан 1. 
  

Овом Одлуком утврђује се начин утрошка 
средстава планираних Буџетом општине Прњавор 
за 2015. годину („Службени гласник општине Прња- 
вор“, броj 28/14), у оквиру Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту, са позиције 415200-средства 
за остале трошкове обиљежавања значајних датума 
(за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.), у 
укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1.ове Одлуке утрошит ће 

се за набавку вијенаца за парастосе, у складу са 
Планом организовања парастоса погинулим борци- 
ма у мјесним заједницама за 2015. годину, и прили-  
ком полагања вијенаца, а у склопу реализације 
активности које нису обухваћене другим програ- 
мима и одлукама у којима учествује Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту. 

 
Члан 3. 

 
Корисници за које ће се набављати вијенци 

са позиције члан 1.ове Одлуке су: Борачка органи- 
зација општине Прњавор, Удружење ратних војних 
инвалида општине Прњавор, Општинска органи- 
зација породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила општине Прњавор и ОО СУБНОР-
а Прњавор. 
 

Члан 4. 
 

Набавка вијенаца извршиће се провођењем 
поступка јавне набавке у складу са Законом о  

јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 5. 
 

Добављач је дужан да достави фактуру са 
отпремницом за испоручену робу, Одјељењу за 
борачко-инвалидску заштиту, читко потписану од 
стране особе која је преузела робу. 
 

Члан 6. 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одје- 
љење за борачко-инвалидску заштиту и Одјељење 
за финансије. 

 
Члан 7. 

 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог дана од  

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број:01/1- 022-20/15                    Начелник                
Датум: 10.02.2015. год.     др Синиша Гатарић, с.р.  
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
те чланa 41. и 49. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 
14/14), начелник општине доноси сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за израду прелиминарне 
ранг листе у области стамбеног збрињавања Рома 

 
I 
 

У Комисију за израду прелиминарне ранг 
листе у области стамбеног збрињавања Рома (у 
даљем тексту: Комисија) именује се: 
1. Данка Девић, предсједник комисије, предста- 

вник Општинске управе општине Прњавор, 
2. Драгана Марковић, члан, представник Општи- 

нске управе општине Прњавор, 
3. Љубомир Топић, члан, представник Општи- 

нске управе општине Прњавор, 
4. Јелена Шушак, члан, представник ЈУ Центар 

за социјални рад Прњавор,  
5. Бакир Омукић, члан, представник имплемента- 

тора Пројекта (Caritas Švicarske), 
6. Сњежана Мирковић, члан, представник Удру- 

жења „Ромска дјевојка - Романи ћеј“, 
7. Перица Васић, члан, представник Удружења 

Рома општине Прњавор. 

II 
 

Задатак Комисије је да у складу са критери-
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јумима и упутствима, које је прописало Мини- 
старство за људска права и избјеглице БиХ, утврди 
прелиминарну ранг листу социјално угрожених 
корисника ромске популације за њихово стамбено 
збрињавање. 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-7/15                         Начелник                
Датум: 11.02.2015. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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