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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 
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Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/475-59/16  

 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић 

 

 

 

Доставити: 

1. Правобранилаштву Републике Српске,  
Сједиште замјеника Бањалука на бр. У-2507/16, 

2. Кузмановић рођ. Поповић Мирјани из Прњавора,  

ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
општина Прњавор, 

4. Катастру, након правоснажности, 

5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 
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Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/475-59/16  

 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић 

 

 

 

Доставити: 

1. Правобранилаштву Републике Српске,  
Сједиште замјеника Бањалука на бр. У-2507/16, 

2. Кузмановић рођ. Поповић Мирјани из Прњавора,  

ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
општина Прњавор, 

4. Катастру, након правоснажности, 

5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 
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Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/475-59/16  

 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић 

 

 

 

Доставити: 

1. Правобранилаштву Републике Српске,  
Сједиште замјеника Бањалука на бр. У-2507/16, 

2. Кузмановић рођ. Поповић Мирјани из Прњавора,  

ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
општина Прњавор, 

4. Катастру, након правоснажности, 

5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 
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Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  
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1. Правобранилаштву Републике Српске,  
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ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
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5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 
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Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/475-59/16  

 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић 

 

 

 

Доставити: 

1. Правобранилаштву Републике Српске,  
Сједиште замјеника Бањалука на бр. У-2507/16, 

2. Кузмановић рођ. Поповић Мирјани из Прњавора,  

ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
општина Прњавор, 

4. Катастру, након правоснажности, 

5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А  П Р Њ А В О Р 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

 

Број: ______________ 

Датум:____________ 2017. године 

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, 

поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а на основу члана 348. став 4. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), и члана 191. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) на сједници одржаној дана ________2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора о замјени 

некретнина са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице и то:  

- к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. 

Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по катастарском премјеру 

односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. 

Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа, на у замјену за 

- к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 

к.о. Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора 

и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Прњавор да у име општине Прњавор закључи 

уговор из члана 1. ове одлуке са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерком Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрагом сином Кајице из Околице.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 

 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјана кћи Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодраг 

син Кајице из Околице, поднијели су захтјев којим су тражили замјену земљишта означеног 

као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. 

Прњавор, сувласништво Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском 

премјеру односи к.ч. бр. 334/2 „Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 

583 к.о. Околица, супосједника Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из 

Прњавора и Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа за 

земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписана у зк. 

ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, што се по 

катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, 

уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела посједа. У 

захтјеву су такође навели да за разлику површине земљишта не траже никакву накнаду. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је одржана 

расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор, након извршеног увиђаја на лицу 

мјеста у Ратковцу и Околици, дана 08.11.2016. године. 

На тој расправи подносиоци захтјева су сагласно изјавили да остају при поднесеном 

захтјеву и траже да се изврши замјена земљишта ближе означеног у захтјеву. 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као законски 

заступник општине Прњавор, се изјаснило да је, обзиром на утврђено чињенично стање и 

проведене доказе на расправи, општина Прњавор сагласна са замјеном предложеном од 

стране подносилаца захтјева да се закључи уговор о замјени земљишта у законом 

предвиђеној процедури. 

У току поступка је  утврђено: 

- да је земљиште које је предмет поступка означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ 

њива у површини од 568 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, сувласништво 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ бр. 583 к.о. Околица, супосједника 

Кузмановић рођ. Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора и Ковачевић Миодрага сина 

Кајице из Околице, са по 1/2 дијела посједа; к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 

534 m
2
, уписана у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци, власништво општине Прњавор са 1/1 

дијела, што се по катастарском премјеру односи к.ч. бр. 610/69 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац, посједника општине Прњавор са 1/1 дијела 

посједа, 

- да је земљиште означено као к.ч. бр. 1650/6 „Радешлија“ њива у површини од 568 

m
2
, уписано у зк. ул. бр. 1273 к.о. Прњавор, (по катастарском премјеру к.ч. бр. 334/2 

„Радешлија“ њива у површини од 568 m
2
 уписано у ПЛ. бр. 583 к.о. Околица) у нарави 

макадамски пут; да је земљиште означено као к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини 

од 534 m
2
, уписано у зк. ул. бр. 356 к.о. Коњуховци (по катастарском премјеру к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 m
2
, уписано у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац) у нарави 

неизграђено земљиште - грађевински плац, 

- да постоји разлика у површинама парцела које су предмет замјене и да су 

подносиоци захтјева сагласни да за ту разлику површине земљишта не траже никакву 

накнаду. 

Обзиром, на тако утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке, а полазећи од одредби члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да је 

допуштена и непосредна замјена непокретности у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте вриједности у својини другог лица. 

 



 3 

 

Обрађивач 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове, 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/475-59/16  

 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић 

 

 

 

Доставити: 

1. Правобранилаштву Републике Српске,  
Сједиште замјеника Бањалука на бр. У-2507/16, 

2. Кузмановић рођ. Поповић Мирјани из Прњавора,  

ул. Јефимијина бр. 5, 

3. Ковачевић Миодрагу из Околице, 
општина Прњавор, 

4. Катастру, након правоснажности, 

5. Грунтовници, након правоснажности,  

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  

8. Имовинско-правној служби, 

9. Архиви општине Прњавор.                 
 

 

 


