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Прњавор, јули 2020. године 



 

На основу члана 39. став (2), тачке 2) и 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  члана 37. став (2), тачке 2) и 
13) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), 
и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 
_____сједници одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
о додјели на привремено коришћење стамбене јединице 

 
Члан 1.  
 

Мајсторовић Славку, сину Росе, из Прњавора, додјељује се на привремено 
коришћење, без накнаде, стамбена јединица, стан број 3, укупне површине 24,10 m2, у 
стамбеној згради („Бараке“) изграђеној на земљишту означеном као к.ч. број  591, уписаној 
у посједовни лист  225 к.о. Прњавор, у улици Вида Њежића број 31. у Прњавору, својина 
општине Прњавор са 1/1 дијела. 

Члан 2. 

 Стамбена јединица из члана 1. ове одлуке додјељује се Мајсторовић Славку, из 
Прњавора, за становање, на период од четири године. 

Члан 3.  

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да са корисником стамбене јединице 
Мајсторовић Славком, из Прњавора, закључи уговор о условима и начину коришћења 
стамбене јединице, те правима и обавезама уговорних страна. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: ___________                                                                               
Датум: __________                                                                                                                              

               Предсједник Скупштине општине 
Жељко Симић, мастер политикологије 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I   ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став (2), тачке 2) и 13)  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члану 7. став (4) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члану 37. став (2) тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17). 

Одредбама члана 39. став (2), тачке 2) и 13) Закона о локалној самоуправи и члана 
37. став (2), тачка 2) и 13) Статута општине Прњавор, је Скупштини општине дато у 
надлежност да доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином у свом 
власништву. 

Чланом 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, прописано је између 
осталог да скупштина општине доноси одлуке, а одредбом члана 201. став (1) Пословника 
о раду Скупштине општине Прњавор прописано је да предлагач може поднијети приједлог 
општег акта по скраћеном поступку, иако акт претходно није разматран у нацрту, ако није 
у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом 
предвиђена јавна расправа.  

 
II  РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Скупштина општине Прњавор је на 29. сједници одржаној дана 23.12.2019. године 
донијела закључак , број: 01-022-162-1/19 ос 23.12.2019. године којим тражи од Одјељења 
за борачко инвалидску заштиту и Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције 
да у што краћем року пронађу адекватно рјешење за привремени смјештај Славка 
Мајсторовића, борца Војске Републике Српске. 

Увидом у службену евиденцију надлежних  Одјељења  Општинске управе, утврђено 
је да је Општина Прњавор власник  стамбене јединице, стана број 3, укупне површине 
24,10 m2,  у стамбеној згради („Бараке“) изграђеној на земљишту означеном као к.ч. број  
591, уписаној у посједовни лист 225 к.о. Прњавор, у улици Вида Њежића број 31. у 
Прњавору, својина општине Прњавор са 1/1 дијела, те да је иста ослобођена од лица и 
ствари.   

У наведеној стамбеној згради предметну стамбену јединицу је користио Тешановић 
Никола од 1995. године, а по основу уговора о коришћењу стана и до своје смрти није 
извршио откуп исте. 

Обзиром да је ријеч о борцу Војске Реублике Српске који нема ријешено стамбено 
питање и да се тренутно налази у тешком материјалном стању, предметна стамбена 
јединица ће му се додијелити без накнаде. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), подносимо ову одлуку у форми пријелога, јер сматрамо да исту није потребно 
претходно разматрати у нацрту,  из разлога што није у питању сложен или обиман општи 
акт, за који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, те да су испуњени 
услови за доношење акта по скраћеном поступку. 

          Имајући у виду наведено, предлажемо скупштини доношење ове одлуке.  

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За реализацију предложене одлуке нису потребна финансијска средства. 



 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 


