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O Д Л У К А 

о додјели на привремено коришћење пословног простора у Штрпцима 
Општинској организацији Црвеног крста Прњавор 

 
 
 
 

 
 

        ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
        ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне  

           послове и инвестиције 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прњавор, фебруар 2022. године 



На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 10. Одлуке о 
условима за давање пословних простора и објеката на привремено коришћење („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16) и чл. 161. став 1. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), Скуштина општине Прњавор на ___сједници одржаној дана __.___.2022. године, 
донијела  је 

 
О Д Л У К У 

о додјели на привремено коришћење пословног простора у Штрпцима 
Општинској организацији Црвеног крста Прњавор 

 
Члан 1. 

 Општинској организацији Црвеног крста Прњавор додјељује се на привремено 
коришћење, без накнаде, простор у објекту школе у Штрпцима, у површини од 52,75 m2 
изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 2238, у површини 1912 m2, уписаној у посједовни 
лист број 136/19 к.о. Доњи Штрпци, ЗК уложак број 2570 к.о. Штрпци својина општине 
Прњавор са 1/1 дијела.  
 

Члан 2. 
 Пословни простор из члана 1. ове одлуке додјељује се Општинској организацији Црвеног 
крста Прњавор, за обављање њихове дјелатности, на период од четири године. 
 

Члан 3.  
 Овлашћује се Начелник општине Прњавор да са корисником пословног простора из 
члана 1. ове одлуке закључи уговор о условима и начину коришћења простора, те правима и 
обавезама уговорних страна. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 01-022-__/22                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: __.__.2022. године                                                    _____________________________ 
                                                                                                 Жељко Симић, мастер политикологије                       

 
 
 
 
 
 



        О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

      ПРАВНИ ОСНОВ 
 
           Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 , 36/19 и 61/21), члану 
37. став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 
и 12/18) и члану 10. Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на привремено 
коришћење („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16) 
 
 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Општинска организација Црвеног крста Прњавор  писменим  захтјевом обратила се 
Одјељењу за стамбено комуналне послове и инвестиције, за додјелу на коришћење просторија у 
објекту школе у Штрпцима. 

Истакли су да им је наведени простор потребан за обављање њихове 
дјелатности,”Активно здраво старење”, с циљем да се окупе особе старије животне доби, ради 
дружења. 

Увидом у катастарски и грунтовни операт ( ПЛ бр. 136/19 к.о. Доњи Штрпци и ЗК ул. бр. 
2570 к.о. Штрпци) утврђено је да се наведени објекат као и земљиште на којем је изграђен 
налазе у посједу и власништву Општине Прњавор 
 Како се у конкретном случају ради о просторијама које нису у употреби и која се не 
користе, одлучено је да се иста додијели Општинској организацији Црвеног крста Прњавор на 
привремено коришћење и то без накнаде, а у смислу одредби чл. 6, 7 и 8. Одлуке о условима за 
давање пословних простора и објеката на привремено коришћење („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 26/13 и 12/16), обзиром да је прије свега ријеч о субјекту чија је активност 
усмјерена према већем броју грађана, превасходно старих лица. 

Имајући у виду да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 
законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, 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 приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није потребно 
претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном 
поступку. Чланом 161. ставом 1. истог Пословника је Скупштини дато у надлежност доношење 
општих, појединачних и осталих аката. 
          Имајући у виду наведено, предлажемо скупштини доношење ове одлуке.  
 
 МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
 За провођење ове Одлуке нису потребна посебна материјална средства. 

 
 



 
 
 

 


