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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:01-__-__/17 

Датум: __.__.2017. године                                                                                                            

 

  

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Мијић Лазе, сина Боре, из 

Прњавора, поднесеног Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Прњавор, у предмету исправке грешке у рјешењу, а на основу члана 207. 

Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 

87/07 и 50/10) и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), на сједници одржаној дана ____________2017. године,  д о н о с и  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ИСПРАВЉА СЕ Рјешење, Скупштине општине Прњавор, број 02-475-97/88 од 

14.09.1988. године, којим је Мијић Лази, сину Боре, из Прњавора, додијељено на кориштење 

ради грађења неизграђено градско грађевинско земљиште друштвене својине, на начин да се, 

у диспозитиву Рјешења, у 1. тачки: 

у четвртом реду брише нетачно наведени број „604/12“ и исправно наводи број 

„604/14“ , 

у шестом реду брише нетачно наведени број „808/14“ и исправно наводи број 

„808/20“ , 

у седмом реду брише се ријеч „исте“ а након скраћенице „к.о.“ наводи се ријеч 

„Коњуховци“ и 

у осмом реду брише нетачно наведени број „56“ и исправно наводи број „46“ 

 2. О извршеној исправци на изворнику рјешења извршиће се забиљежба. 

3. У осталом дијелу диспозитив рјешења остаје непромијењен. 

4. О трошковима поступка донијеће се посебан закључак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мијић Лазо, син Боре, из Прњавора, је поднио захтјев Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Прњавор, број 21.36/475-114/16 

од 27.12.2016. године којим је тражио да се изврши исправка Рјешења, Скупштине општине 

Прњавор, број 02-475-97/88 од 14.09.1988. године, којим му је додијељено на кориштење 

ради грађења неизграђено градско грађевинско земљиште друштвене својине. 

Уз захтјев је приложио фотокопију Рјешења Скупштине општине Прњавор, број 02-

475-97/88 од 14.09.1988. године, Рјешење о проведеној промјени, Записник број 21.36/952.1-

689/13 од 21.05.2013. године и Извод из Регулационог плана „Слатина“, број 04-363-19/17 од 

09.03.2017. године. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор провела је поступак, на основу кога је утврђено 

да је у рјешењу које се исправља учињена очигледна грешка у броју и то тако да је у 

диспозитиву Рјешења, у тачки 1. у четвртом реду нетачно наведен број „604/12“ а исправно 

би требало навести број „604/14“, у шестом реду нетачно наведен број „808/14“ а исправно 
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би требало да се наведе број „808/20“ у седмом реду погрешно је наведено „исте к.о.“ а 

исправно је требало да буде наведено „к.о. Коњуховци“ и у осмом реду тачке 1. брише 

нетачно наведени број „56“ и исправно наводи број „46“. У поступку је одржана расправа у 

току које је извршен увиђај на лицу мјеста а вјештак геодетске стуке је на основу увида у 

документацију старог и новог премјера и достављених доказа утврдио да су учињене 

несумњиве грешке у писању бројева те да је исте потребно исправити. 

 

Подручна јединица Прњавор припремила нацрт закључка и доставила Скупштини 

општине Прњавор на усвајање, а полазећи од одредби члана 207. Закона о општем управном 

поступку у ком је прописано да орган који је донио рјешење, односно службено лице које је 

потписало рјешење може у свако вријеме да исправи грешку у именима или бројевима, 

писању или рачунању, као и друге очигледне нетачности у рјешењу или његовим овјереним 

преписима, о исправци се доноси закључак, а исправка производи правно дејство од дана од 

кога производи правно дејство рјешење које се исправља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Против овог закључка се не може изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се подноси у року од 30 дана од дана 

пријема овог закључка, а један примјерак тужбе се доставља Скупштини општине Прњавор. 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                          

Републичка управа за геодетске и имовинско-                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

правне послове - Подручна јединица Прњавор               Жељко Симић, мастер политикологије 

Број: 21.36/475-114/16 

 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Јелена Шушак, дипл. правник 

       

 

ДОСТАВИТИ:                                                                                                

1. Мијић Лази, сину Боре, из Прњавора, 

2. Грунтовници, након правоснажности,        

3. Катастру, након правоснажности,  

4. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

5. Евиденцији Подручне јединице Прњавор (Имовинско-правна служба) и 

6. Архиви Општине Прњавор. 
    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

             


