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 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 9. Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18) чланa 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на __. сједници одржаној 
_____.2020. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  

 
1. Именује се Комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), у 

поступку продаје непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене, и то земљишта означеног као: к.ч. 593/15 „Ораница“, њива, у површини од 
27.511 м2, к.ч. 593/16 „Ораница“, њива, у површини од 30.117 м2 и к.ч. 598/19 
„Орница“, шума, у површини од 566 м2 , све уписане у ПЛ 83, к.о. Горњи Штрпци, у 
укупној површини од 58.194 м2, у посједу општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, а 
којим према стању земљишне књиге одговарају парцеле старог премјера, к.ч. 1366/8 
у површини од 27.511 м2 , 1366/9 у површини од 30.117 и к.ч. 1350/5 у површини од 
566 м2, све уписане у зк.ул. број 2624, к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор 
са 1/1 дијела власништва, у сљедећем саставу: 
1) Бесима Мујанић, предсједник, 
2) Паулина Јеврић, замјеник предсједника, 
3) Милоранка Лазаревић, члан, 
4) Наташа Остојић, замјеник члана, 
5) Драгана Марковић, члан, 
6) Бранка Анчић, замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања - лицитације у 

поступку продаје непокретности у својини општине Прњавор, испод тржишне цијене, из 
тачке 1. овог рјешења, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12 и 63/19) и Правилником о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без 
накнаде („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 5/18 и 6/18). 

 
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  
 

 Чланом 9. Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини 
Општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде, прописано је да 
поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење јавног надметања, у складу са 



одредбама  Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, коју именује Скупштина 
општине Прњавор. 
 
  
 Имајући у виду наведено, 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: _________/20                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: _____.2020. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 


