РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на сједници, одржаној ________,
доноси:
ОДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе изградње бунара
Члан 1.
Општина Станари, за потребе изградње бунара, купује сљедеће земљиште, и то
дио катастарске парцеле, број 838/1 „Брешчић“, по култури ливада 5. класе и дио
катастарске парцеле број 837/1 „Брешчић“, по култури њива 6. класе у укупној површини
од око 2000 м2, које ће се накнадно отцијепити и формирати као посебне парцеле под
новим катастарским бројевима, обије уписане у пл бр. 32/2 к.о. Остружња Горња,
посједника Баћић (Саве) Василија из Остружње Горње, општина Станари, са дијелом 1/1.
Члан 2.
Општина Станари земљиште, из члана 1. ове Одлуке, купује по цијени од 10
КМ/м2.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Станари да у име општине закључи уговор о
купопродаји некретнина, из члана 1. ове Одлуке са Баћић (Саве) Василијем из Остружње
Горње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Станари“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
___________________________
Остоја Стевановић
1

Образложење
Основа за доношење ове Одлуке прописана је у члану 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члану 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17), којима је прописано
овлаштење Скупштине да доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању
имовином општине.
Општина Станари вршила је хидрогеолошка истраживања за потребе
снабдијевања водом становништва ове општине. Као један од резултата тих истраживања
утврђени су локалитети на којима се могу градити бунари. У складу са тим, а на основу
постигнутог договора са посједником и стварним власником предметних парцела
анагажован је вјештак пољопривредне струке који је процијенио да је вриједност
предметног земљишта 10КМ/м2.
Куповином наведеног земљишта општина Станари стиче услове за изградњу
бунара на истраженим локацијама, што је предуслов да се крене у реализацију пројекта
водоснабдијевања становништва ове општине.
Средства за реализацију ове Одлуке планирана су у буџету општине Станари.
На основу горе наведеног, предлажем да Скупштина општине усвоји предложену
Одлуку.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине
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