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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 Савић рођ. Благојевић 

Крстине кћери Стојана из Прњавора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове, Подручна јединица Прњавор, у предмету утврђивања права 

власништва на грађевинском земљишту, а на основу члана 119. 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 чланова 161. 

и 168. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17 и 23/17), на сједници одржаној дана _____________2017. године,  д о н о 

с и  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Обуставља се поступак утврђивања права власништва на грађевинском земљишту 

означеном као к.ч. бр. 610/69 уписаном у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац - сада ПЛ. бр. 651 к.о. 

Ратковац (по старом премјеру к.ч. бр. 371/31, уписаном у зк.ул. бр. 72 к.о. Коњуховци - сада 

зк.ул. бр. 1033 к.о. Коњуховци), покренут код Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, Подручна јединица Прњавор, под бројем 36-475-76/04, дана 29.06.2004. 

године - због одустанка странке од захтјева. 

2. Поништава се рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-71/03 од 

03.05.2007. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

             Рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-71/03 од 03.05.2007. године је 

утврђено право власништва на грађевинском земљишту означеном као к.ч. бр. 610/69 

„Расадник“ њива у површини од 534 м2, уписаном у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац (по старом 

премјеру к.ч. бр. 371/31 „Расадник“ њива у површини од 534 м2, уписаном у зк.ул. бр. 72 к.о. 

Коњуховци) у корист Савић Крстине кћери Стојана из Ратковца, уз обавезу плаћања новчане 

накнаде у износу од 1.174,80 КМ са грејс периодом од четири године. 

 

Провјером у евиденцији Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Прњавор, је утврђено да је земљиште на којем је утврђено право 

власништва Савић Крстини сада уписано у ПЛ. бр. 651 к.о. Ратковац на име посједника 

Ковачевић Миодрага сина Кајице из Околице са 1/2 дијела и Кузмановић рођ. Поповић 

Мирјане кћери Недељка из Прњавора  са 1/2 дијела, односно у зк.ул. бр. 1033 к.о. Коњуховци 

као власништво Ковачевић Миодрага сина Каице из Околице са 1/2 дијела и Кузмановић рођ. 

Поповић Мирјане кћери Недељка из Прњавора са 1/2 дијела. 

Наведена лица су уписана као супосједници, односно као сувласници тог земљишта, 

на основу уговора о замјени некретнина закљученог између општине Прњавор и Кузмановић 

Мирјане и Ковачевић Миодрага, дана 16.06.2017. године, којим је општина Прњавор дала то 

земљиште у замјену за њихово земљиште означено као к.ч. бр. 334/2, уписано у ПЛ. бр. 583 

к.о. Околица (по старом премјеру к.ч. бр. 1650/6, уписано у зк.ул. бр. 1273 к.о. Прњавор), 

овјереног код нотара Кузмановић Славице из Прњавора, под бр. ОПУ 511/17 од 16.06.2017. 

године (сагласност за закључивање наведеног уговора Начелнику општине Прњавор је дата 

одлуком Скупштине општине Прњавор бр. 01-014-95/17 од 22.03.2017. године) - ставка 

промјена бр. 28/17 к.о. Ратковац, односно ДН. бр. 884/17 к.о. Прњавор. 
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Савић рођ. Благојевић Крстина кћи Стојана из Прњавора је изјавом датом на записник 

код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица 

Прњавор, дана 01.11.2017. године, одустала од захтјева за утврђивање права власништва на 

грађевинском земљишту означеном као к.ч. бр. 610/69 уписаном у ПЛ. бр. 53 к.о. Ратковац 

(по старом премјеру к.ч. бр. 371/31, уписаном у зк.ул. бр. 72 к.о. Коњуховци), на којем јој је 

већ утврђено право власништва рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-71/03 од 

03.05.2007. године, због тога што је одустала од грађења куће на тој грађевинској парцели, 

као што је навела и у изјави датој на записник код Подручне јединице Прњавор дана 

11.03.2008. године и то земљиште је вратила општини Прњавор, јер је у међувремену као 

члан породице погинулог борца војске Републике Српске своје стамбено питање ријешила 

тако што је добила стан у „Борачкој згради“ која се налази у Прњавору, улица Магистрални 

пут, те се сложила да се рјешење о утврђивању права власништва, на наведеном земљишту, 

стави ван снаге због одустанка од захтјева, па се сходно члану 119. Закона о општем 

управном поступку, поступак обуставља по захтјеву именоване. 

Рјешење је поништено полазећи од одредби члана 120. став 3. Закона о општем 

управном поступку. 

 

Одредбама члана 119. Закона о општем управном поступку је прописано да странка 

може одустати од свог захтјева у току цијелог поступка; да ће орган, када је поступак 

покренут поводом захтјева странке, а странка одустане од тог захтјева, донијети закључак 

којим се поступак обуставља, а о томе ће бити обавијештена противна странка ако је има; да 

ће орган, ако је даље вођење поступка потребно у јавном интересу или када то захтијева 

противна странка, продужити вођење поступка; да када је поступак покренут по службеној 

дужности, орган може обуставити поступак, да ће се, ако је поступак у истој правној ствари 

могао бити покренут по захтјеву странке, поступак наставити ако то странка захтијева; да је 

против закључка којим се поступак обуставља допуштена посебна жалба.  

Одредбама члана 120. Закона о општем управном поступку је прописано да странка 

одустаје од свог захтјева поднеском или изјавом коју даје на записник органу који води 

поступак, да странка може опозвати свој одустанак од захтјева све док орган не донесе 

закључак о обустављању поступка и не достави га странци; да се поједина радња или 

пропуштање странке може сматрати одустанком од захтјева само када је то законом 

одређено; да се ако је странка одустала од захтјева послије доношења првостепеног рјешења, 

а прије истека рока за жалбу, закључком о обустављању поступка поништава и првостепено 

рјешење ако је њиме захтјев странке био у цјелини или дјелимично позитивно ријешен; да се 

ако је странка одустала од захтјева послије изјављене жалбе, а прије него што јој је 

достављено рјешење донесено поводом жалбе, закључком о обустављању поступка 

поништава и првостепено рјешење којим је захтјев странке био усвојен било у цјелини или 

дјелимично, ако је странка у цјелини или дјелимично одустала од свог захтјева. 

 

С обзиром на тако утврђено чињенично стање Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор је, полазећи од одредби 

члана 193. Закона о општем управном поступку, урадила нацрт закључка који је доставила 

Скупштини општине Прњавор. 

 

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

 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Републичка управа за геодетске и                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

имовинско-правне послове                                                Жељко Симић, мастер политикологије    

Подручна  јединица Прњавор  

Број: 36-475-76/04  

 

РЕФЕРЕНТ 

Весна Новарлић     

                                  

 

ДОСТАВИТИ:  

1.Савић рођ. Благојевић Крстини кћери Стојана из Прњавора,  

   ул. Магистрални пут бб,  („Борачка зграда“, стан бр. 17),                                                                                                 

2. Правобранилаштву РС, сједиште замјеника Бањалука, 

    ул. Краља Алфонса XIII бр. 11, (У-1625/17), 

3. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

4. Евиденцији Подручне јединице Прњавор, 

    Имовинско-правна служба, 

5. Архиви општине Прњавор. 
 

 


