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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: ___________ 2018. године                                                                                                            

 

 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву Стојановић рођ. Василић 

Сњежане кћери Гостимира из Прњавора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и 

имовинско-правне послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор, у предмету допуне 

рјешења, а на основу члана 204. 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 167. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 

32/17), на сједници одржаној дана _____________2018. године,  д о н о с и 

 

 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 

Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења Скупштине општине Прњавор  бр. 36-475-

42-1/2001 од 18.07.2001. године, тако да се иза  текста: „к.о. Прњавор“,   

- у алинеји један додаје текст који гласи: 

„(по старом премјеру к.ч. бр. 640/1 „Водовод“ њива у површини од 594 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право располагања општине 

Прњавор са 1/1 дијела); 

- у алинеји два додаје текст који гласи: 

„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/8 „Водовод“ њива у површини од 596 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право располагања општине 

Прњавор са 1/1 дијела); 

- у алинеји три додаје текст који гласи: 

„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/7 „Водовод“ њива у површини од 598 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право располагања општине 

Прњавор са 1/1 дијела); 

- у алинеји четири додаје текст који гласи: 

„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/1 „Водовод“ њива у површини од 600 м2, уписано у 

зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право располагања општине 

Прњавор са 1/1 дијела). 

2. У осталом дијелу рјешење остаје непромијењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Стојановић рођ. Василић Сњежана кћи Гостимира из Прњавора је поднијела захтјев 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, Подручна јединица 

Прњавор, којим је тражила да се рјешење Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-42-1/2001 

од 18.07.2001. године, којим јој је, као и Моравац Живојину сину Стојана из Прњавора, 

Кузмановић Милени кћери Ратка из Прњавора и Божић Властимиру сину Милутина из 

Дренове, по захтјеву ЈКОДП „Парк“ Прњавор, као радницима тог предузећа, додијељено 

неизграђено градско грађевинско земљиште, непосредном погодбом, допуни земљишно-

књижним подацима према приложеном списку земљишта, како би рјешење могло бити 

проведено у земљишним књигама. 

 

 Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-

правне послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор, је провела поступак у току којег је 
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утврђено да је, рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-42-1/2001 од 18.07.2001. 

године, додијељено непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско земљиште и то:  

- Стојановић Сњежани кћери Гостимира из Прњавора - земљиште означено као к.ч. 

бр. 555/6 „Водовод“ њива у површини од 594 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор,  

- Моравац Живојину сину Стојана из Прњавора - земљиште означено као к.ч. бр. 555/7 

„Водовод“ њива у површини од 596 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор,  

- Кузмановић Милени кћери Ратка из Прњавора - земљиште означено као к.ч. бр. 

555/8 „Водовод“ њива у површини од 598 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор,  

- Божић Властимиру сину Милутина из Дренове - земљиште означено као к.ч. бр. 

555/9 „Водовод“ њива у површини од 600 м2, уписано у ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор; те да у 

рјешењу нису наведени земљишно-књижни, већ само катастарски подаци. 

 

Из приложеног списка земљишта је утврђено: 

- да парцели новог премјера бр. 555/6, уписаној у ПЛ. бр. 4050 к.о. Прњавор, на име 

посједника Стојановић Сњежане кћери Гостимира из Прњавора са 1/1 дијела по старом 

грунтовном премјеру одговара парцела означена као к.ч. бр. 640/1 „Водовод“ њива у 

површини од 594 м2, уписана у зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 

дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1 дијела; 

- да парцели новог премјера бр. 555/7, уписаној у ПЛ. бр. 4047 к.о. Прњавор, на име 

посједника Моравац Живојина сина Стојана из Прњавора са 1/1 дијела по старом грунтовном 

премјеру одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/8 „Водовод“ њива у површини од 596 

м2, уписана у зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право 

располагања општине Прњавор са 1/1 дијела; 

- да парцели новог премјера бр. 555/8, уписаној у ПЛ. бр. 3538 к.о. Прњавор, на име 

посједника Кузмановић Милене кћери Ратка из Прњавора са 1/1 дијела по старом 

грунтовном премјеру одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/7 „Водовод“ њива у 

површини од 598 м2, уписана у зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 

дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1 дијела; 

- да парцели новог премјера бр. 555/9, уписаној у ПЛ. бр. 3524 к.о. Прњавор, на име 

посједника Божић Властимира сина Милутина из Дренове са 1/1 дијела по старом 

грунтовном премјеру одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/1 „Водовод“ њива у 

површини од 600 м2, уписана у зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 

дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1 дијела. 

 

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 допунског рјешења који је 

доставила Скупштини општине Прњавор. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од одредби члана 204. Закона о општем 

управном поступку. 

 

Против овог допунског рјешења 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 допунског рјешења, 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: 36-475-42-1/01 
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СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Весна Новарлић   

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                                                     

1. Стојановић рођ. Василић Сњежани кћери Гостимира  

    из Прњавора, ул. Вида Њежића,  

2. Моравац Живојину сину Стојана, 

    из Прњавора, ул. Вида Њежића,  

3. Кузмановић Милени кћери Ратка,  

    из Прњавора, ул. Вида Њежића,  

4. Божић Властимиру сину Милутина из Дренове,  

5. Грунтовници, након правоснажности, 

6. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  

7. Евиденцији Подручне јединице Прњавор, 

    Имовинско-правна служба, 

8. Архиви општине Прњавор. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

             

                                                                      

 

 

 

             


