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 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана _____________2017. године, 

донијела је 

 О Д Л У К У 

о давању овлашћења начелнику општине за давање сагласности Правобранилаштву 

Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука за закључивање судског поравнања са 

Ђурић рођ. Гарић Весном, кћерком Славка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор овлашћује Начелника општине Прњавор, као  

законског заступника, да може дати сагласност Правобранилаштву Републике Српске, 

Сједиште замјеника Бања Лука, да у име општине Прњавор, као тужене, а као њен 

заступник по закону, могу закључити судско поравнање са тужиоцем Ђурић рођ. Гарић 

Весном, у предмету Основног суда у Прњавору, који се води под бројем 78 0 П 000364 88 

П, које треба да гласи: 

„1. Општина Прњавор даје у замјену своје земљиште Ђурић рођ. Гарић Весни, 

кћери Славка из Горњих Палачковаца, означено са к.ч.бр.948/8 „Кућиште“ њива у 

површини од 487 м
2
, уписано у лист непокретности број 12 к.о. Прњавор, власништво и 

посјед Општине Прњавор са 1/1 дијела, а Ђурић Рођ. Гарић Весна, кћи Славка из Горњих 

Палачковаца даје у замјену Општини Прњавор њено земљиште означено са к.ч.бр.1604/5 

„Бишчевац“ њива у површини од 471 м
2
 и к.ч.бр.1605/3 „Бара“ у површини од 150 м

2
, 

уписано у ПЛ број 2073 к.о. Прњавор на име Ђурић рођ. Гарић Весне, кћери Славка из 
Горњих Палачковаца са 1/1 дијела (по старом премјеру означено са к.ч.бр.311/8 

„Бишчевац“ њива у површини од 471 м
2
 и к.ч.бр.311/15 „Бара“ њива у површини од 150 

м
2
, уписано у зк.ул.бр.1789 к.о. Прњавор, као власништво Ђурић рођ. Гарић Весне, кћери 

Славка из Горњих Палачковаца са 1/1 дијела). 

2. Обавезује се Ђурић рођ. Гарић Весна, кћи Славка из Горњих Палачковаца да на 

име разлике у вриједности некретнина које су предмет замјене на рачун Општине 

Прњавор број 555-007-0121 5707-45, отворен код Нове банке а.д. Бања Лука уплати износ 

од 541,68 КМ, у року од 15 дана од дана закључења поравнања. 

3. Обавезује се Општина Прњавор да на име накнаде трошкова за прибављање 

рјешења за грађење (грађевинске дозволе) Ђурић рођ. Гарић Весни из Горњих 

Палачковаца исплати износ од 9.132,83 КМ, у року од 15 дана од дана закључења 

поравнања. 

4. Обавезује се Општина Прњавор  да на име накнаде трошкова парничног 
поступка Ђурић Весни исплати износ од 6.801,00 КМ, у року од 15 дана од дана 

закључења поравнања. 

5. Странке су сагласне да се на основу овог поравнања изврши упис права 

власништва и посједа на замијењеним некретнинама из тачке 1. овог поравнања у 

евиденцији некретнина које се води у Републичкој управи за геодетске и имовинско – 

правне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор“. 

 
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине  Прњавор“. 

Број: 01- _______/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2017. године                                               СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                                         

                  Жељко Симић, мастер политикологије 
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                                                   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члану 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи и чланом 37. Статута општине Прњавор 

прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке о прибављању, 

управљању и располагању имовином општине. 

У току 1986. године Ђурић Весна и Ђурић Миленко су од тадашњег СИЗ за 

стамбено – комуналне послове Прњавор купили грађевински плац означен са 

к.ч.бр.1605/3 и 1604/5 за градњу стамбено – породичне куће. Након што су прибавили 

грађевинску дозволу, геометар који је дошао да исколчи темељ за кућу утврдио је да је на 

већем дијелу плаца већ изградио своју кућу Савић Панте из Доњих Вијачана, те је 

утврђено да је радник катастра (геометар) погрешно извршио исколчење за кућу Ђурић 

Весне и Ђурић Миленка. 

Дана 06.06.1988. године поднесена је тужба против Општине Прњавор, за накнаду 

штете или куповину другог одговарајућег плаца. 

Цијело вријеме тражене су могућности да се настали спор ријеши мирним путем. 

У току парничног поступка странке у спору су се усагласиле да се тужиоцима 

обезбиједи други грађевински плац, а да тужиоци Општини Прњавор уступе свој плац. У 

том правцу је пронађен слободан плац који је имовина општине, а на којем је Општина 

Прњавор била уписана само као посједник, па су тужиоци у својству трећих 

заинтересованих лица покренули поступак излагања и на тај начин обезбиједили да се 

општина на предметном земљишту упише и као власник и посједник у новом листу 

некретнина. 

Поступак у вези са замјеном земљишта вођен је у РУГИПП-Подручна јединица 
Прњавор, а општину је у том поступку заступало Правобранилаштво РС, СЗ Бања Лука. 

Основни суд у Прњавору донио је рјешење да настави вођење прекинутог 
парничног поступка, који је био прекинут, па је пуномоћник тужиоца предложио да се 

размотри могућност закључивања судског поравнања. Предложено је да елементи 

судског поравнања буду: замјена одређених некретнина, доплата накнаде за земљиште 

веће вриједности на бази сада важеће општинске одлуке, накнада издатака за трошкове 

грађевинске дозволе према садашњим износима укључујући и трошкове набавке типског 
пројекта у висини од 500,00 КМ и накнада трошкова парничног поступка. 

С обзиром да су до сада у току судског и управног поступка као тужиоци 

означавани Ђурић Миленко и Ђурић Весна, као брачни супружници, јер грађевински 

плац представља заједничку имовину стечену у браку, а земљиште се води само на имену 

Ђурић Весне, у циљу окончања поступка тужиоци су спремни да се из формалних 

разлога из поступка искључи Ђурић Миленко и да се поравнање закључи само са Ђурић 

Весном. 

Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није 
потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по 

скраћеном поступку. 

 


