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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 Милутин Данијела сина 

Мирослава из Горњих Штрбаца, поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор, у предмету утврђивања губитка статуса добра 

у општој употреби и замјене земљишта, а на основу члана 4. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78,  4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94), члана 356. став 2. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 

50/10), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17) и члана 161. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17), на сједници одржаној дана _____________2017. године,  д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању губитка статуса добра у општој употреби  

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је изгубило статус добра у општој употреби земљиште означено као: 

- к.ч. бр. 1429/3 „Горњани“ сеоски пут у површини од 658 м2, уписано у зк.ул. бр. 

1798 к.о. Штрпци као државна својина са 1/1 дијела, 

- к.ч. бр. 1356/136 „Горњани“ некатегорисани пут у површини од 32 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1468 к.о. Штрпци као државна својина са 1/1 дијела (по новом премјеру к.ч. бр. 

3841/2 „Горњани“ некатегорисани пут у површини од 658 м2 и к.ч. бр. 3841/5 „Горњани“ 

некатегорисани пут у површини од 32 м2, уписано у ПЛ. бр. 83 к.о. Горњи Штрпци на име 

посједника општине Прњавор са 1/1 дијела). 

 

Члан 2. 

 

На земљишту из члана 1. ове одлуке ће се извршити укњижба права власништва у 

корист општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 

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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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Милутин Данијел син Мирослава из Горњих Штрбаца је поднио захтјев Републичкој 

управи за  геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Прњавор којим је 

тражио утврђивање губитка статуса добра у општој употреби на земљишту означеном као 

к.ч. бр. 3841/2, уписаном у ПЛ. бр. 83 к.о. Горњи Штрпци (по старом премјеру к.ч. бр. 1429/3, 

уписаном у зк.ул. бр. 1798 к.о. Штрпци) и замјену тог земљишта за своје земљиште означено 

као к.ч. бр. 684/3, уписано у ПЛ. бр. 1290 к.о. Горњи Штрпци (по старом премјеру к.ч. бр. 

1404/18, уписано у зк.ул. бр. 113 к.о. Штрпци). 

У захјеву је навео да је пут фактички изграђен преко његовог земљишта, а земљиште 

које је укњижено као путно земљиште се више не користи као путно земљиште. 

 Тај захтјев је прецизирао на расправи одржаној 07.09.2016. године тако што је навео 

да тражи да предмет замјене буде и дио земљишта означеног као к.ч. бр. 684/1, које, такође, 

улази у састав путног земљишта, а за које је потребно извршити цијепање према фактичком 

стању на терену, те да се исто тако да у замјену његовом сину и земљиште које, такође, 

фактички држи у посједу, а који чини дио парцеле бр. 3841/1 к.о. Горњи Штрпци, која је у 

посједу општине Прњавор.  

 

Поступајући по том захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег су одржане расправе 

у канцеларији Подручне јединице Прњавор дана 07.09.2016. године, 11.04.2017. године и 

13.07.2017. године. У току расправе одржане 07.09.2016. године је извршен и увиђај на лицу 

мјеста у Горњим Штрпцима. 

На расправи одржаној 07.09.2016. године, Милутин Мирослав син Остоје из Горњих 

Штрбаца, као пуномоћник Милутин Данијела сина Мирослава из Горњих Штрбаца, је 

изјавио да као пуномоћник свог сина Милутин Данијела остаје при поднесеном захтјеву и да 

тражи да се изврши замјена земљишта на начин како је то наведено у захтјеву, с тим што 

тражи да предмет замјене буде и дио земљишта означеног као к.ч. бр. 684/1, које, такође, 

улази у састав путног земљишта, а за које је потребно извршити цијепање према фактичком 

стању на терену, те да се исто тако његовом сину да у замјену и земљиште које, такође, 

фактички држи у посједу, а који чини дио парцеле бр. 3841/1 к.о. Горњи Штрпци која је у 

посједу општине Прњавор.  

Даље је навео да уколико се након извршеног цијепања парцела бр. 684/1 и 3841/1 к.о. 

Горњи Штрпци појави разлика у површини земљишта његовог сина и земљишта оппштине 

Прњавор, његов син ће доплатити разлику површине земљишта општини Прњавор, уколико 

површина тог земљишта буде већа, а уколико буде већа површина земљишта њговог сина он 

неће тражити никакву накнаду за то. 

Давидовић-Вилић Драгана, помоћник у Правобранилаштву Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука, је изјавила да како се на увиђају тог дана увјерила да се 

парцела бр. 1429/3 (н.п. 3841/2) не користи као путно земљиште за разлику од парцеле бр. 

1404/18 (н.п. 684/3) која у нарави представља путно земљиште на начин како је то детаљно 

образложио вјештак геодетске струке, то ће са чињеницама утврђеним на расправи упознати 

општину Прњавор и доставити своје писмено изјашњење у року од 20 дана од дана 

одржавања расправе; да по њеном мишљењу предложена замјена има сврху јер из копије 

катастарског плана бр. 7 к.о. Горњи Штрпци произилази да се парцела која је у нарави путно 

земљиште (бр. 684/3) веже на путно земљиште које даље наставља према аутопуту Бањалука 

-Добој. 

Службено лице је донијело закључак да се наложи подносиоцу захтјева да у року од 

60 дана од дана одржавања расправе изврши цијепање земљишта означеног као к.ч. бр. 684/1 

и 3841/1 к.о. Горњи Штрпци, за које је проширио захтјев на расправи одржаној тог дана, 

према фактичком стању на терену, те да достави ПЛ и зк.извод и за једне и за друге 

некретнине након извршеног цијепања земљишта, те идентификацију за то земљиште издату 

од Одјељења за просторно уређење, општине Прњавор, као и да се Правобранилаштву 

Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука остави рок од 30 дана од дана одржавања 
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расправе за достављање писменог изјашњења у вези предмета поступка, према захтјеву који 

је проширен на расправи. 

Дана 08.09.2016. године, Правобранилаштво Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука је доставило допис - изјашњење бр. У-1806/16 од 07.09.2016. године у којем се 

наводи да у управном предмету утврђивања губитка статуса добра у општој употреби и 

замјене земљишта, по захтјеву Милутин Данијела из Горњих Штрбаца, достављају 

документацију везану за захтјев за легализацију индивидуалног стамбеног објекта и ограде и 

записнике о извршеном инспекцијском прегледу, као и одлуке, како би се упознали са 

садржајем истих. 

Уз допис - изјашњење, Правобранилаштво Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука је приложило и фотокопију дописа - изјашњења Начелника општине Прњавор бр. 

01/1-014-196/16 од 05.09.2016. године, упућеног том Прабранилаштву, у којем се наводи да је 

из дописа Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције, општине Прњавор бр. 

06-014-196/16 од 29.08.2016. године, дописа Одјељења за инспекцијске послове, општине 

Прњавор бр. 10-сл/16 од 30.08.2016. године са достављеним доказима и дописа Одјељења за 

просторно уређење, општине Прњавор бр. 04-сл/16 од 02.09.2016. године, утврђено да пут 

који је изграђен преко парцеле бр. 1404/18 (нови бр. 684/3) приватни пут и да Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције није познато ко је наведени пут изградио што 

значи да није вршена експропријација и да није исплаћена накнада за предметну парцелу. 

Даље се наводи да је видљиво да је подносилац захтјева узурпирао парцелу означену 

као к.ч. бр. 1429/3 (нови бр. 3841/2) на којој тражи укидање статуса добра у општој употреби 

и коју тражи у замјену, те да је на истој изградио дио куће, бетонску ограду, ивичњаке и др;  

да је подносилац захтјева уз к.ч. бр. 1404/18 (нови бр. 684/3) на којој је приватни пут и коју 

подносилац захтјева нуди у замјену општини изградио зидану ограду због чега је спорно да 

ли наведеним путем могу саобраћати теретна возила (комбајни и сл.) и да ли наведена 

парцела може служити као пут; да из достављене документације произилази да је 

неоппходно извршити проширење пута на граници парцела бр. 684/3, 3841/1 и 687 к.о. 

Горњи Штрпци помијерањем или рушењем бетонског зида јер је пут у раскрсници сужен и 

није могуће нормално одвијање саобраћаја; да је видљиво и да је подносилац захтјева поднио 

захтјев за легализацију инвидуалног стамбеног објекта и ограде; да је подносилац захтјева 

самовољно заузео (узурпирао) парцелу бр. 1429/3 (нови бр. 3841/2), а изградњом ограде уз 

к.ч. бр. 1404/18 (нови бр. 684/3) онемогућио нормално одвијање саобраћаја приватним путем, 

односно парцелом коју нуди у замјену за пут који је узурпирао; да је због свега наведеног 

неопходно утврдити да ли се парцела означена као к.ч. бр. 1404/18 (нови бр. 684/3) може 

користити као пут, да ли је довољне ширине, да ли се преко ње може изградити пут преко 

којег ће моћи саобраћати и теретна возила (комбајни и сл.) о чему је потребно да се изјасни 

вјештак одговарајуће струке, као и да је неопходно да нови пут у свему одговара путу који је 

подносилаац захтјева узурпирао и на којем је изградио дио куће, бетонску ограду, ивичњаке 

и др. 

Исто тако се наводи да је неспорно да је подносилац захтјева самоиницијативно 

узурпирао парцелу у власништву општине Прњавор и изградњом бетонске ограде на к.ч. бр. 

1404/18 (нови премјер 684/3) онемогућио, по мишљењу општине, нормално одвијање 

саобраћаја из којег разлога предлажу да се ангажује вјештак саобраћајне струке са циљем да 

се на неспоран начин утврди да ли се преко парцеле бр. 684/3 може несметано одвијати 

саобраћај у погледу теретних возила (комбајна и сл.), па ће се након изјашњења вјештака 

општина Прњавор очитовати о захтјеву подносиоца. 

Послије тога је поново одржана расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор 

дана 11.04.2017. године. 

На тој расправи, Милутин Мирослав син Остоје из Горњих Штрбаца, као пуномоћник 

Милутин Данијела сина Мирослава из Горњих Штрбаца, је изјавио да остаје код захтјева 

који је као пуномоћник свог сина Милутин Данијела прецизирао на расправи одржаној 

07.09.2016. године. 

Давидовић-Вилић Драгана, помоћник у Правобранилаштву Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука, је изјавила да у цијелости остаје код навода из поднеска од 
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07.09.2016. године, као и документације која им је прослијеђена од стране општине Прњавор, 

да напомиње да је накнадним увидом кроз уписник Правобранилаштва Републике Српске 

установила да је дједу подносиоца захтјева Милутин Остоји, рјешењем Подручне јединице 

Прњавор бр. 08-474-8/97 од 03.09.1998. године наложено да као узурпант напусти предметно 

земљиште, па слиједом наведеног предлажу да се овом предмету припоји предмет бр. 08-

474-8/97 ради провјере да ли се икада приступило извршењу рјешења бр. 08-474-8/97 од 

03.09.1998. године. 

Службено лице је донијело закључак да се за вјештака саобраћајне струке одреди 

Мартиновић Зоран из Бањалуке, те да ће вјештак утврдити да ли пут који је изграђен на 

земљишту означеном ка к.ч. бр. 684/3, уписаном у ПЛ. бр. 1290 к.о. Горњи Штрпци (по 

старом премјеру к.ч. бр. 1404/18, уписаном у зк.ул. бр. 113 к.о. Штрпци), које је у посједу и 

власништву подносиоца захтјева, испуњава законом предвиђене услове за нормално 

одвијање саобраћаја у погледу теретних возила (комбајна и сл.), као и осталих возила која 

саобраћају саобраћајницом те врсте, о чему ће доставити налаз и мишљење у писменој 

форми у довољном броју примјерака за странке и спис предмета.  

 Упитане да ли имају примједби на личност одређеног вјештака саобраћајне струке и 

на предмет и обим вјештачења присутне странке су изјавиле да немају никаквих примједби. 

Након што је вјештак саобраћајне струке доставио налаз и мишљење у писменој 

форми поново је одржана расправа у канцеларији Подручне јединице Прњавор дана 

13.07.2017. године. 

На тој расправи, Милутин Мирослав син Остоје из Горњих Штрбаца, као пуномоћник 

Милутин Данијела сина Мирослава из Горњих Штрбаца, је изјавио да остаје при поднесеном 

захтјеву и изјавама датим раније током поступка. 

Правобранилаштво Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука се није одазвало 

позиву за расправу, али је Давидовић-Вилић Драгана, помоћник у Правобранилаштву, дала 

изјаву на записник раније тог дана, те је присутној странци уручен примјерак тог записника, 

а расправа је одржана у одсуству Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника 

Бањалука, којем је достављен записник о одржаној расправи. 

У изјави датој раније на записник, Давидовић-Вилић Драгана, помоћник у 

Правобранилаштву Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука, је навела да не може 

присуствовати расправи заказаној истог дана са почетком у 12,00 часова због других обавеза, 

те да су дана 29.05.2017. године запримили налаз и мишљење вјештака саобраћајне струке, 

да немају примједби, нити приговора на достављени налаз јер се Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције, општине Прњавор сагласило са истим налазом, да моли да 

им службено лице достави записник са расправе са евентуалном документацијом како би 

могла доставити коначно изјашњење општине Прњавор у овом предмету; те да напомиње да 

је потребно да јој се због предстојећих годишњих одмора остави дужи рок од 15 дана за 

коначно изјашњење. 

По пријему записника о одржаној расправи Правобранилаштво Републике Српске, 

сједиште замјеника Бањалука је, дана 09.08.2017. године, доставило допис - изјашњење бр. 

У-1806/16 од 04.08.2017. године у којем се наводи да у управном предмету утврђивања 

губитка статуса добра у општој употреби и замјене земљишта, по захтјеву Милутин Данијела 

из Горњих Штрбаца, у цијелости остају код ранијих навода, а посебно код навода са 

расправе од 13.07.2017. године. 

 

У току поступка је  утврђено: 

- Да је земљиште које је предмет поступка, а на којем се тражи утврђивање губитка 

статуса добра у општој употреби, означено као к.ч. бр. 1429/3 „Горњани“ сеоски пут у 

површини од 658 м2, уписано у зк.ул. бр. 1798 к.о. Штрпци као државна својина са 1/1 дијела 

и к.ч. бр. 1356/136 „Горњани“ некатегорисани пут у површини од 32 м2, уписано у зк.ул. бр. 

1468 к.о. Штрпци као државна својина са 1/1 дијела (по новом премјеру к.ч. бр. 3841/2 

„Горњани“ некатегорисани пут у површини од 658 м2 и к.ч. бр. 3841/5 „Горњани“ 

некатегорисани пут у површини од 32 м2, уписано у ПЛ. бр. 83 к.о. Горњи Штрпци на име 

посједника општине Прњавор са 1/1 дијела). 
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- Да је земљиште које Милутин Данијел намјерава да да општини Прњавор у замјену 

за земљиште на којем се утврђује губитак статуса добра у општој употреби означено као к.ч. 

бр. 1404/18 „Гложик“ некатегорисани пут у површини од 547 м2, к.ч. бр. 1404/19 „Гложик“ 

њива у површини од 151 м2, к.ч. бр. 1404/20 „Гложик“ њива у површини од 59 м2, к.ч. бр. 

1404/21 „Гложик“ некатегорисани пут у површини од 7 м2, уписано у зк.ул. бр. 113 к.о. 

Штрпци као власништво Милутин Данијела сина Мирослава из Горњих Штрбаца са 1/1 

дијела (по новом премјеру к.ч. бр. 684/3 „Гложик“ некатегорисани пут у површини од 547 

м2, к.ч. бр. 684/4 „Гложик“ њива у површини од 151 м2, к.ч. бр. 684/5 „Гложик“ њива у 

површини од 59 м2, к.ч. бр. 684/6 „Гложик“ некатегорисани пут у површини од 7 м2, 

уписано у ПЛ. бр. 1290 к.о. Горњи Штрпци на име посједника Милутин Данијела сина 

Мирослава из Горњих Штрбаца са 1/1 дијела. 

- Да се у идентификацији парцеле бр. 04-363-62/16 од 29.06.2016. године, издатој од 

Одјељења за просторно уређење, општине Прњавор наводи да се парцеле бр. 684/3 и 3841/2 

к.о. Горњи Штрпци налазе ван обухвата градског грађевинског земљишта и да за то подручје 

нема урађене спроведбене просторно-планске документације. 

- Да се у идентификацији парцеле бр. 04-363-сл/16 од 10.11.2016. године, издатој од 

Одјељења за просторно уређење, општине Прњавор наводи да се парцеле бр. 684/3, 684/4, 

684/5, 684/6, 3841/2 и 3841/5 к.о. Горњи Штрпци налазе ван обухвата градског грађевинског 

земљишта те да је намјена тих парцела утврђена Просторним планом општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 4/12). 

- Да се земљиште, на којем се тражи утврђивање губитка статуса добра у општој 

употреби, а које се тражи у замјену (које је некада било путно земљиште), сада фактички 

налази у дворишту подносиоца захтјева, те да је и дио индивидуалног стамбеног објекта 

једним дијелом наслоњен на то земљиште. 

- Да је земљиште које је предмет поступка, које су  нуди у замјену, у нарави путно 

земљиште и да је изграђено до нивоа чврсте макадамске подлоге, те да је са десне стране, 

поред тог пута, изграђен чврст бетонски зид висине од 1,5-2,0 м. 

- Да се у налазу и мишљењу вјештака саобраћајне струке Мартиновић Зорана из 

Бањалуке од априла 2017. године наводи да је након изучавања постављеног задатка, 

обиласка лица мјеста, посматрања и фотографисања дотичне локације, утврђено да је у 

садашњем стању извршена изградња пута на земљишту означеном као к.ч. бр. 684/3; да се 

посматрана локација налази са лијеве стране у односу на асвалтни пут који из правца 

Прњавора (Лужани) иде према Горњим Штрпцима и налази се на око 1800 м од скретања са 

регионалног пута у правцу Горњих Штрбаца; да је доласком на лице мјеста констатовано да 

је та раскрсница у нивоу са локалним путем што је видљиво и на фотографијама; да је 

обиласком лица мјеста, а и увидом на инсерт сателитског снимка, закључено да је сврха тог 

пута комуникација локалног асвалтног пута са обрадивим површинама, те да је пут без 

изграђеног коловоза и коловозног застора, па се као такав назива земљани пут; да је 

изградњом макадамског пута створена комуникација раније постојећег пута са неуређеном 

земљаном подлогом, која је служила као пут између ораница и асвалтног пута Прњавор - 

Горњи Штрпци; да изграђена дионица представља знатно квалитетније рјешење него што је 

неуређени земљани пут без икакве подлоге на који се ова дионица надовезује и који одлази у 

оранице у продужетку; да је по питању димензија пута на терену утврђено да је дужина 

новоизграђеног дијела пута око 80 м, ширина ефективног коловоза пута 3м, ширина од 

вањске ивице коловоза пута до зида породичног имања је 5,5 м, а укупна ширина профила 

пута је 7,0 м, те да такав профил пута омогућава пролаз свих теретних возила, као и радних и 

пољопривредних машина; да по питању носивости напомиње, да обзиром да је горњи слој 

изграђеног дијела пута израђен од насутог и доста стабилног и чврстог шљунковитог 

построја, закључује да је носивост те подлоге једна од најквалитетнијих и да може да 

поднесе велика осовинска оптерећења, те подлога пута ни у којем случају није ограничење за 

пролаз пољопривредних машина, па и тешких теретних возила; да та дионица не спада у 

категорију земљаног пута јер је очигледно подлога пута уваљана и стабилна; да је изградњом 

таквог укључења на асвалтну саобраћајницу, које је скоро под правим углом, скраћен излазак 

на асвалтни пут за око 10 м и чини погодност јер сада возила која комуницирају у правцу 
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Прњавора, без маневрисања, могу скренути у том правцу што раније није био случај због 

оштрог угла скретања у том смјеру; да је из наведеног закључено да изграђена дионица по 

габаритима, а и носивости, задовољава законом прописане нормативе предвиђене за тај тип 

намјене комуникације и нормално одвијање саобраћаја те кретање комбајна и других возила. 

 

С обзиром на тако утврђено чињенично стање тј. с обзиом да се ради о земљишту које 

је било локални некатегорисани пут којим управља и располаже општина Прњавор, које је 

дјелимично изграђено и чини двориште изграђеног објекта што значи да више не служи као 

добро у општој употреби (још од изградње индивидуалног стамбеног објекта породице 

Милутин), да намјена тог земљишта није посебно утврђена одговарајућим планским актом, 

да је подносилац захтјева, односно његови правни претходници, преко свог земљишта 

изградио други пут, који у свему задовољава услове за нормално одвијање саобраћаја путем 

такве врсте и прометовање свим врстама возила која прометују таквом саобраћајницом, 

укључујући и теретна возила (комбајне и сл.), Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор је полазећи од одредби члана 193. Закона о 

општем управном поступку урадила нацрт одлуке о утврђивању губитка статуса добра у 

општој употреби који је доставила Скупштини општине Прњавор. 

 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од одредби: 

- Члана 4. став 1. и 2. Закона о промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 

38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/94) којим је 

прописано да непокретности које су у општој употреби нису у промету; те да непокретност 

за коју је одлуком скупштине општине утврђено да више не служи општој употреби може 

бити у промету под условима предвиђеним у претходном ставу. 

- Члана 356. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) којим је прописано да заинтересовано лице 

које је покренуло поступак из члана 355. Закона (између осталог и по одредбама Закона о 

промету непокретности - члан 355. став 1. тачка г.), а које има правни интерес за 

остваривање својих права по тим прописима може до ступања на снагу катастра 

непокретности основаног у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске, да 

покрене поступак за рјешавање спорних имовинско-правних односа на непокретностима. 

- Члана 16. став 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске, 

бр. 89/13) којим је прописано да управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, 

рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката на 

њима, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

- Члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) којим је прописано да на основу одлучних чињеница 

утврђених у поступку орган надлежан за рјешавање доноси рјешење у управној ствари која је 

предмет поступка, те да кад о управној ствари рјешава колегијални орган рјешење доноси 

већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Примједбе Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука дате у 

ранијем току поступка које су се тицале постојања услова за нормално одвијање саобраћаја 

новоизграђеним путем свим врстама возила, укључујући и теретна возила (комбајне и сл.) 

нису посебно разматране јер је из налаза и мишљења вјештака саобраћајне струке јасно 

утврђено да постоје услови за несметано и нормално одвијање саобраћаја тим путем свим 

врстама возила која прометују таквом врстом саобраћајнице, а ни Правобранилаштво није 

имало примједбе на тај налаз. 

Одлуку о уврђивању губитка статуса добра у општој употреби доноси Скупштина 

општине јер се ради о локалном и некатегорисаном путу којим управља и располаже 

општина Прњавор, а полазећи од одредби Закона о промету непокретности који је још увијек 

на снази јер још није ступио на снагу катастар непокретности за цијелу к.о. Горњи Штрпци, 

нити појединачно за некретнине које су предмет поступка, урађен у складу са одредбама 
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Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

6/12 и 110/16), а што је утврђено из евиденције Подручне јединице Прњавор. 

  

 

ОБРАЂИВАЧ: 

Републичка управа за геодетске и  

имовинско-правне послове 

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 21.36/476-2/16  

 

 

РЕФЕРЕНТ 

Весна Новарлић    

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Милутин Данијелу сину Мирослава из Горњих Штрбаца, 

    по пуномоћнику Милутин Мирославу сину Остоје из Горњих Штрбаца,  

2. Правобранилаштву Републике Српске,  

    сједиште замјеника Бањалука,  

    ул. Краља Алфонса XIII бр. 11 (на бр. У-1806/16), 

3. Грунтовници, након правоснажности,  

4. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

5. Евиденцији Подручне јединице Прњавор  

    - Имовинско-правној служби, 

6. Архиви општине Прњавор.                 
                                                                                                       

 

 

 


