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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. 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 _________2022. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за подношење захтјева за дознаку и 

сјечу стабала 
 

 
 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Прњавор даје сагласност Начелнику општине Прњавор  
да поднесе захтјев за дознаку и сјечу стабала, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. 
Соколац, Шумско газдинство „Градишка“ Градишка, Шумској управи Прњавор, на 
парцели означеној као к.ч.бр.1022 „Стојков гај“ шума, у површини од 6192 м2, уписана 
у ПЛ број 37 к.о. Грабик Илова, што по старом премјеру одговара к.ч.бр.2395/25 
„Стојкин гај“ шума, у површини од 6192 м2, уписана у зк.ул.бр.1277 к.о. Илова Велика, 
посјед и власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела и предузме друге потребне радње 
везане за сјечу стабала и припрему огревног дрвета.  
   
 

Члан 2. 
 

 Дрвни сортименти из члана 1. ове одлуке, односно огревно дрво биће 
искориштено за потребе централног гријања канцеларија Општинске управе општине 
Прњавор и мјесних канцеларија.    
   

 
Члан 3. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине  Прњавор“. 
 
 
Број: 01-022-___/22                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК      
Дана: ______.2022. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор,                     Жељко Симић, мастер политикологије 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члану 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18). 

 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 
Општинска комисија за процјену штете од елементарне непогоде и друге несреће на 

подручју општине Прњавор доставила је дана 01.12.2021. године обавјештење 
начелнику општине, да су приликом обиласка терена и евидентирања штете настале од 
елементарне непогоде – олује од 05.08.2021. године установили да је на парцели 
означеној као к.ч.бр.1022 „Стојков гај“ шума, у површини од 6192 м2, уписана у ПЛ 
број 37 к.о. Грабик Илова, што по старом премјеру одговара к.ч.бр.2395/25 „Стојкин 
гај“ шума, у површини од 6192 м2, уписана у зк.ул.бр.1277 к.о. Илова Велика, 
причињена штета на дрвним сортиментима (шума граба и букве). 
 Из приложене документације видљиво је да се ради о парцели у посједу и 
власништву Општине Прњавор са 1/1 дијела. 
 У допису се наводи да су процјене комисије да је уништење наступило на око 80 
% цјелокупне површине, те да је ради општег интереса потребно извршити чишћење 
локалитета и спријечити пропадање искористивог дијела дрвне масе. 

Сходно наведеном, дана 02.12.2021. године упутили смо допис ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „Градишка“ Градишка, Шумској 
управи Прњавор, којим смо тражили да нам доставе информацију, односно упуте које 
радње требају бити предузете од стране општине Прњавор, да би могла покренути 
потребне процедуре везане за сјечу предметне дрвне масе, односно какав захтјев треба 
упутити њиховој управи. 

Дана 05.01.2022. године наведена шумска управа доставила је обавјештење у 
којем се наводи да је потребно поднијети захтјев за дознаку и сјечу стабала у шуми на 
којој постоји право својине, тј. да се достави земљишно – књижни извадак, посједовни 
лист и копија катастарског плана за наведену шуму, након чега ће радници ШУ 
Прњавор обавити стручно техничке послове на наведеној парцели. 

Обзиром да се ради о имовини у власништву Општине Прњавор, а имајући у 
виду одредбе члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) којим је прописано између осталог да 
скупштина општине доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању 
имовином општине, предлажемо доношење ове одлуке. 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 
другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. 
Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр.21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није 
потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта 
по скраћеном поступку. 
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