
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 Сладојевић Милована сина Михајла 

из Прњавора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања 

Лука, Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења земљишно-књижним подацима, а 

на основу члана 204. 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,  доноси 

 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-115/01 

од 31.08.2001. године, на начин да се иза ријечи „к.о. Прњавор“ брише тачка додаје зарез и 

текст који гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на к.ч. бр. 273/52 „Грабовац“ њива 

у површини од 559 m
2
 уписана у зк. ул. број 537 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 

дијела, орган управљања СО Прњавор, право коришћења Земљорадничка задруга „Околица“ 

Прњавор“ и к.ч. бр. 308/4 „Церови“ њива у површини од 12 m
2
 уписана у зк. ул. број 779 к.о. 

Прњавор, као државна својина са 1/1 дијела, орган управљања „Народни одбор Градске 

општине у Прњавору“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непромијењено. 

 

Образложење 

 

Сладојевић Милован син Михајла из Прњавора је поднио захтјев Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор, којим тражи да се 

рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-115/01 од 31.08.2001. године, допуни 

земљишно-књижним подацима према приложеном списку земљишта, како би могло бити 

проведено у земљишним књигама.  

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

послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је провела поступак у току којег је утврђено да је 

рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475-115/01 од 31.08.2001. године Сладојевић 

Миловану сину Михајла из Прњавора додијељено непосредном погодбом неизграђено градско 

грађевинско земљиште у државној својини означено као к.ч. бр. 1632/4 „Грабовац“ њива у 

површини од 571 m
2
, уписано у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3551 к.о. Прњавор 

на име Сладојевић Милована), те да у рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ само 

катастарски подаци. 

Из приложеног списка земљишта утврђено је да парцели новог премјера означеној као к.ч. 

бр. 1632/4 „Грабовац“ њива у површини од 571 m
2
, уписана у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада 

уписано у ПЛ бр. 3551 к.о. Прњавор, на име посједника Сладојевић Милована сина Михајла из 

Прњавора), одговарају парцеле грунтовног премјера означене као к.ч. бр. 273/52 „Грабовац“ њива 

у површини од 559 m2 уписана у зк. ул. број 537 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, 

орган управљања СО Прњавор, право коришћења Земљорадничка задруга „Околица“ Прњавор“ и 

к.ч. бр. 308/4 „Церови“ њива у површини од 12 m2 уписана у зк. ул. број 779 к.о. Прњавор, као 

државна својина са 1/1 дијела, орган управљања „Народни одбор Градске општине у Прњавору“. 



Увидом у ПЛ бр. 3551 к.о. Прњавор утврђено је да је Сладојевић Милован уписан као 

посједник на некретнинама означеним као к.ч. бр. 1632/4 „Грабовац“ њива у површини од 571 m
2
 

на основу Рјешења Скупштине општине Прњавор број 36-475-115/01 од 31.08.2001. године, 

правоснажно 30.09.2001. године. 

Увидом у зк. ул. бр. 537 к.о. Прњавор утврђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. 

бр. 273/52 „Грабовац“ њива у површини од 559 m2 уписана државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Прњавор, право коришћења Земљорадничка задруга „Околица“ Прњавор“, а 

увидом у зк.ул. бр. 779 к.о. Прњавор утврђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. бр. 308/4 

„Церови“ њива у површини од 12 m
2
 као власништво уписана државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања „Народни одбор Градске општине у Прњавору“. 

Чланом 193. Закона о општем управном поступку прописано је да у случају када службeнo 

лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси 

рјeшeњe. Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.  

Примјењујући наведену одредбу Закона о општем управном поступку, Републичка управа 

за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је урадила 

нацрт допунског рјешења који је доставила Скупштини општине Прњавор на даље поступање.  

Имајући у виду тако утврђено чињенично стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о 

општем управном поступку, којим је прописано да, у случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o 

свим питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj 

дужнoсти дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa 

(дoпунскo рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допунског рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог допунског рјешења не може се изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од 

дана пријема овог допунског рјешења.  

 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Републичка управа за геодетске и имовинско                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

правне послове, Подручна јединица Прњавор                         Жељко Симић, мастер политикологије 

Број: 21.36/475-109/16 

 

Службено лице 

Новка Бијелонић Петровић                                            

 

 

Доставити:                                                                                                     

1. Сладојевић Миловану сину Михајла из Прњавора, 
ул. Душка Трифуновића бб 

2. Грунтовници, након правоснажности, 

3. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

4. Евиденцији Подручне јединице Прњавор, 

5. Имовинско-правној служби, 

6. Архиви општине Прњавор. 

 

 

 


