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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА  ПРЊАВОР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          
 
Број: _______ 
Датум:______.2022.  године 
 
 

Скупштина општине Прњавор, рјешавајући по захтјеву ,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. 
Прњавор, поднесеном Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Прњавор, у предмету продаје грађевинског земљишта непосредном погодбом 
ради комплетирања (обликовања) грађевинске парцеле, а на основу члана 348. став 3. тачка д) 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
22/18) и члана 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17),  на сједници одржаној дана_____22. године,  
доноси 

 
ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом ,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор 
ради комплетирања грађевинске парцеле 

 
Члан 1. 

 Продаје се непосредном погодбом, ради комплетирања грађевинске парцеле, грађевинско 
земљиште по грунтовном премјеру означено као: 

- к.ч. бр.10/202 „Кућиште“ њива у површини од 47 m2 
- к.ч. бр. 10/203 „Кућиште“ њива у површини од 431 m2 
- к.ч. бр. 10/253 „Ђеринац“ њива у површини од 8 m2,  
- к.ч. бр. 10/254 „Ђеринац“ пашњак у површини од 11 m2,  
- к.ч. бр. 10/255 „Кућиште“ њива у површини од 44 m2, уписане у зк. ул. бр. 2163 к.о. 

Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела,  
- к.ч. бр. 10/257 „Кућиште“ њива у површини од 39 m2 уписана у зк. ул. бр. 5070 к.о. 

Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, 
по катастарском премјеру означено као: 

- к.ч. бр. 172/5 „Ђеринац“ пашњак у површини од 11 m2, 
- к.ч. бр. 173/6 „Ђеринац“ њива у површини од 8 m2, 
- к.ч. бр. 176/7 „Кућиште“ њива у површини од 83 m2, уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор 

на име посједника Општине Прњавор са 1/1 дијела. 
 

Члан 2. 
Овлашћује се начелник општине да у име Општине Прњавор закључи уговор о продаји 

некретнина из члана 1 ове одлуке, непосредном погодбом са ,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. 
Прњавор. 

 
Члан 3. 

,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор дужан је платити накнаду за некретнине из тачке 
1 ове одлуке и то за 1m2 износ од 38,57 КМ, према Одлуци о висини вриједности непокретности 
по зонама на територији општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/22), 
што укупно износи 22.370,60 КМ. 
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Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                       Жељко Симић, мастер политикологије 
                                                                                                                                  

 
 

Образложење 
 
 ,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор поднио је Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор захтјев којим је тражио 
куповину непосредном погодбом од Општине Прњавор, а ради комплетирања грађевинске 
парцеле, земљиште по грунтовном премјеру означено као к.ч. бр.10/202 „Кућиште“ њива у 
површини од 47 m2, к.ч. бр. 10/203 „Кућиште“ њива у површини од 431 m2, к.ч. бр. 10/253 
„Ђеринац“ њива у површини од 8 m2, к.ч. бр. 10/254 „Ђеринац“ пашњак у површини од 11 m2, 
к.ч. бр. 10/255 „Кућиште“ њива у површини од 44 m2, уписане у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као 
власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, к.ч. бр. 10/257 „Кућиште“ њива у површини од 39 
m2 уписана у зк. ул. бр. 5070 к.о. Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, по 
катастарском премјеру означено као: к.ч. бр. 172/5 „Ђеринац“ пашњак у површини од 11 m2, к.ч. 
бр. 173/6 „Ђеринац“ њива у површини од 8 m2, к.ч. бр. 176/7 „Кућиште“ њива у површини од 83 
m2, уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор на име посједника Општине Прњавор са 1/1 дијела. 

Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Прњавор провела је поступак у току којег је дана 17.05.2022. годин, 
одржана расправа у канцеларији ове Подручне јединице, након извршеног увиђаја на лицу 
мјеста, у присуству подносиоца захтјева, Правобранилаштва Републике Српске, сједиште 
замјеника Бања Лука и вјештака геодетске струке.  

На расправи подносилац захтјева је изјавио да остаје при поднесеном захтјеву и тражи да 
му Општина Прњавор прода непосредном погодбом парцеле које су у власништву и посједу 
Општине Прњавор, а које улазе у састав његове грађевинске парцеле.  

 Након извршене идентификације предметног земљишта на лицу мјеста, вјештак геодетске 
струке је изјавио да земљиште које је предмет поступка по катастарском премјеру означено као: 
к.ч. бр. 172/5 „Ђеринац“ пашњак у површини од 11 m2, к.ч. бр. 173/6 „Ђеринац“ њива у 
површини од 8 m2, к.ч. бр. 176/7 „Кућиште“ њива у површини од 83 m2, уписане у ПЛ бр. 225 к.о. 
Прњавор на име посједника Општине Прњавор са 1/1 дијела; да су к.ч. бр. 176/4 „Кућиште“ њива 
у површини од 431 m2, к.ч. бр. 176/5 „Кућиште“ њива у површини од 47 m2, уписане у ПЛ бр. 528 
к.о. Прњавор на име посједника „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор са 1/1 дијела. По 
грунтовном премјеру тим парцелама одговарају парцеле означене као: к.ч. бр. 10/254 „Ђеринац“ 
пашњак у површини од 11 m2, (нови бр. 172/5), к.ч. бр. 10/253 „Ђеринац“ њива у површини од 8 
m2, (нови бр. 173/6), к.ч. бр. 10/255 „Кућиште“ њива у површини од 44 m2, (нови бр. дио 176/7), 
уписане у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела; да је к.ч. 
бр. 10/257 „Кућиште“ њива у површини од 39 m2, (нови бр. дио 176/7), уписана у зк. ул. бр. 227 
к.о. Прњавор као државна својина са 1/1 дијела, право кориштења Милијашевић Маргарете кћери 
Штефана из Прњавора са 1/3 дијела, Божовић рођ. Корсун Матилде кћери Штефана из Београда 
са 1/3 дијела и Стаменковић рођ. Елекеш Силвије кћери Анте из Београда са 1/3 дијела; да су к.ч. 
бр. 10/203 „Кућиште“ њива у површини од 431 m2, (нови бр. 176/4), к.ч. бр. 10/202 „Кућиште“ 
њива у површини од 47 m2, (нови бр. 176/5), уписане у зк.ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као 
власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела. Наведено земљиште заједно са земљиштем 
означеним као: к.ч. бр. 174/1 „Град“ двориште у површини од 394 m2, к.ч. бр. 176/1 „Кућиште“ 
кућа и зграда у површини од 25 m2, њива у површини од 438 m2, двориште у површини од 500 
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m2, к.ч. бр. 176/2 „Кућиште“ њива у површини од 199 m2, к.ч. бр. 176/3 „Кућиште“ кућа и зграда 
у површини од 35 m2, њива у површини од 493 m2 и к.ч. бр. 177 „Кућиште“ воћњак у површини 
од 123 m2, уписане у ПЛ бр. 528 к.о. Прњавор на име посједника „Стартпродукт инвест“ д.о.о. 
Прњавор са 1/1 дијела чини грађевинску парцелу намијењeну за изградњу стамбено-пословног 
објекта колективног становања што је видљиво из Мишљења Одјељења за просторно уређење, 
Општине Прњавор бр. 04-363-12/22 од 15.03.2022. године. По грунтовном премјеру тим 
парцелама одговарају парцеле означене као: к.ч. бр. 10/66 „Град“ двориште у површини од 394 
m2, (нови бр. 174/1), к.ч. бр. 10/31 „Кућиште“ њива у површини од 963 m2, (нови бр. 176/1), к.ч. 
бр. 10/192 „Кућиште“ њива у површини од 199 m2, (нови бр. 176/2), к.ч. бр. 10/191 „Кућиште“ 
њива у површини од 528 m2, (нови бр. 176/3) и к.ч. бр. 10/32 „Кућиште“ воћњак у површини од 
123 m2, (нови бр. 177), уписане у зк. ул. бр. 228 к.о. Прњавор као власништво „Стартпродукт 
Инвест“ д.о.о. Прњавор са 1/1 дијела, уз забиљежбу постојања уговора о продаји станова у 
изградњи уписи заложног права (хипотека) ради обезбјеђења новчаног потраживања према 
заложним повјериоцима  

Увиђајем на лицу мјеста вјештак геодетске струке утврдио је да је на зељмишту 
означеном као к.ч. бр. 176/4 и 176/5 започета изградња стамбено-пословог објекта колективног 
становања, а земљиште означено као к.ч. бр. 172/5, 173/6 и 176/7 се налази испод тог земљишта 
(до улице) и на том дијелу није започета изградња, али је ограђено оградом и користи се за 
извођење радова и приступ земљишту на којем се изводе радови. 
 „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор, обратио се Одјељењу за просторно уређење 
Општинске управе Прњавор, са захтјевом да ли локацијски услови и идентификација парцела 
одговарају важећем документу просторног уређења, уз који су приложили Локацијске услове за 
изградњу стамбено-пословног објекта колективног становања бр. 04-364-64/20 од 14.08.2020. 
године и копију катастарског плана, издату од стране РУГИПП, ПЈ Прњавор од 07.03.2022. 
године. Установљено је да је након издавања локацијских услова, извршено цијепање парцела на 
основу Плана парцелације из Измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ – измјена 
IV („Службени гласник општине Прњавор, бр. 36/20), тако да су катастарске честице добиле нове 
бројеве, слиједом чега парцеле означене као к.ч. бр. 172/5, 173/6, 174/1, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 
176/5, 176/7 и 177 к.о. Прњавор чине грађевинску парцелу и намијењене су за изградњу 
стамбено-пословног објекта колективног становања. 

Након одржане расправе, Општина Прњавор је по заступнику по закону, 
Правобранилаштву републике Српске, сједиште замјеника Бања Лука, доставило изјашњење, 
како су навели у да, управном предмету комплетирања (обликовања) грађевинске парцеле, по 
захтјеву „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор, а поводом достављеног записника Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Прњавор бр. 21.36/475-
21/22 од 17.05.2022. године и остале документације, истичу да је из достављеног записника и 
остале документације видљиво да је предмет захтјева куповина некретнина означених као к.ч. бр. 
172/5, 173/6 и 176/7 уписаних у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор као посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела некретнина (што се по старом премјеру односи на к.ч. бр. 10/254, 10/253 и 10/255, уписане 
у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела некретнина, с тим 
што се по старом премјеру к.ч. бр. 176/7 састоји од двије парцеле, поред к.ч. бр. 10/255 односи се 
и на к.ч. бр. 10/257 која је уписана у зк. ул. бр. бр. 227 исте к.о. као државна својина са правом 
кориштења у корист физичких лица), затим земљишта означеног као к.ч. бр. 176/4 и 176/5, 
уписаног у ПЛ бр. 528 к.о. Прњавор као посјед „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. са 1/1 дијела 
некретнина (што се по старом премјеру односи на к.ч. бр. 10/203 и 10/202, уписане у зк. ул. бр. 
2163 к.о. Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела). Навели су да је даље 
видљиво да према мишљењу Одјељења за просторно уређење Општинске управе општине 
Прњавор бр. 04-363-12/22 од 15.03.2022. године, напријед наведене некретнине, које су предмет 
захтјева, заједно са осталим земљиштем у власништву и посједу подносиоца захтјева чине 
грађевинску парцелу, намијењену за изградњу стамбено-пословног објекта колективног 
становања. Слиједом наведеног, Општина Прњавор, доставила је иницијативу за покретање 
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поступка за упис права својине у корист Општине Прњавор на непокретности означеној као к.ч. 
бр. 10/257 у површини од 39 m2, уписаној у зк. ул. бр. 227 к.о. Прњавор као државна својина са 
правом кориштења у корист физичких лица (односи се на дио к.ч. бр. 176/7 уписане у ПЛ бр. 225 
к.о. Прњавор као посјед Општине Прњавор са 1/1 дијела). Указали су на чињеницу да су 
некретнине означене као к.ч. бр. 176/4 и 176/5 уписане у ПЛ бр. 528 к.о. Прњавор, као посјед 
„Стартпродукт Инвест“ д.о.о. са 1/1 дијела некретнина, по старом премјеру означене као к.ч. бр. 
10/203 и 10/202, уписане у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као власништво Општине Прњавор са 1/1 
дијела. Истакли су да су мишљења да је и за наведене некретнине потребно покренути поступак 
ради уписа права посједа у корист Општине Прњавор, имајући у виду, да се у предметима 
комплетирања грађевинске парцеле након доношења одлуке (уколико се утврди да су испуњени 
законски услови), сачињава нацрт купопродајног уговора, који се Правобранилаштву Републике 
Српске доставља ради давања мишљења, те  уколико Правобранилаштво Републике Српске 
сматра, да Општина Прњавор може располагати предметним земљиштем као власник, иако се 
предметне некретнине не налазе у њеном посједу, то се онда Општина не противи њиховом 
мишљењу. Навели су да, уколико Правобранилаштво Републике Српске сматра супротно, онда је 
неопходно да се Општина упише и као посједник предметних некретнина. У изјашњењу су даље 
навели да су, након што се испуне законски услови за комплетирање (обликовање) парцеле, 
мишљења да је потребно вриједност непокретности одредити у складу са Одлуком о висини 
вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор, бр. 2/22 и 4/22) коју су доставили у прилогу, из разлога што се у свим другим 
предметима комплетирања грађевинских парцела вриједност одређивала у складу са важећом 
Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, тако 
да сматрају да се странке не би требале доводити у неравноправан положај. 

Поступајући по захтјеву Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Бања 
Лука, а поводом иницијативе за покретање поступка за упис права својине у корист Општине 
Прњавор на непокретности означеној као к.ч. бр. 10/257 у површини од 39 m2, уписаној у зк. ул. 
бр. 227 к.о. Прњавор као државна својина са правом кориштења у корист физичких лица (односи 
се на дио к.ч. бр. 176/7 уписане у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор као посјед Општине Прњавор са 1/1 
дијела), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 
јединица Прњавор провела је поступак под пословним бројем 21.36/475-41/22 на основу којег је 
утврђерно право својине у корист Општине Прњавор на некретнинама означеним као к.ч. бр. 
10/257 „Кућиште“ њива у површини од 39 m2, уписаним у зк. ул. бр. 227 к.о. Прњавор, као 
државна својина са 1/1 дијела, право кориштења Милијашевић Маргарете кћери Штефана из 
Прњавора са 1/3 дијела, Божовић рођ. Корсун Матилде кћери Штефана из Београда са 1/3 дијела 
и Стаменковић рођ. Елекеш Силвије кћери Анте из Београда са 1/3 дијела. 

На расправу заказану за дан 16.08.2022. године, није се одазвало Правобранилаштво 
Републике Српске, сједиште замјеника Бања Лука нити су поступајући орган извијестили о 
разлогу свог недоласка. Одлучено је да се расправа одржи у њиховом одсуству те констатовано 
да је по правоснажном окончању поступка у предмету бр. 21.36/475-41/22 у спис предмета 
достављен земљишно-књижни извод који се односи на некретнине к.ч. бр. 10/257 „Кућиште“ 
њива у површини од 39 m2, до тада уписана у зк. ул. бр. 227 к.о. Прњавор као државна својина са 
1/1 дијела право кориштења Милијашевић Маргарете кћери Штефана из Прњавора са 1/3 дијела, 
Божовић рођ. Корсун Матилде кћери Штефана са 1/3 дијела и Стаменковић рођ. Елекеш Силвије 
кћери Анте из Београда са 1/3 дијела, а које се након достављања истог воде као својина 
Општине Прњавор. Закључком је одређено да се Правобранилаштву РС сједиште замјеника 
Бањалука достави  записник са расправе уз остављање рока од 8 дана од дана достављања 
земљишно-књижног извода за некретнине к.ч. бр. 10/257 „Кућиште“ њива у површини од 39 m2, 
за коначно изјашњење у овом предмету. 
 Општина Прњавор је по заступнику по закону, Правобранилаштву Републике Српске, 
сједиште замјеника Бања Лука, дана 04.11.2022. године, доставило изјашњење Општине 
Прњавор, које се, како су навели може сматрати и изјашњењем Правобрнаилаштва. У изјашњењу 
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Општине Прњавор од 28.10.2022, се наводи, везано за акт Правобранилаштва Републике Српске 
сједиште замјеника Бања Лука, број У-2532/22 (раније У-1607/22) од 26.12.2022. године, у 
управном предмету комплетирања (обликовања) грађевинске парцеле, по захтјеву „Стартпродукт 
Инвест“ д.о.о. Прњавор, а поводом достављеног дописа Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове послове, Подручна јединица Прњавор бр. 21.36/475-21/22 од 
02.09.2022. године, Општина Прњавор истиче да су Правобранилаштву Републике Српске 
доставили децидно изјашњење бр. 01/1-014-198/22 од 08.06.2022. године и поред тога што им 
Правобранилаштво није доставило мишљење које је у складу са одредбама члана 19.став 2. 
Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 7/18) 
дужно да достави заступаним субјектима уз захтјев за изјашњење. У цијелости су остали код 
Изјашњења од 08.06.2022. године. Навели су и то да је Правобранилаштво Републике Српске, 
сједиште замјеника Бања Лука, дописом Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове послове, Подручна јединица Прњавор бр. 21.36/475-21/22 од 02.09.2022. године, 
обавијештено да је по њиховом захтјеву, а на основу иницијативе Општине на непокретности 
означеној као к.ч. бр. 10/257 у површини од 39 m2, уписаној у зк. ул. бр. 227 к.о. Прњавор  као 
државна својина, са правом кориштења у корист физичких лица (дио к.ч. бр. 176/7 уписане у ПЛ. 
бр. 225 к.о. Прњавор као посјед Општине Прњавор са 1/1 дијела) сада уписана својина Општине 
Прњавор са 1/1 дијела некретнина, што је неспорно. Својим дописом Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове послове, Подручна јединица Прњавор, даље тражи да се 
Правобранилаштво изјасни на наводе изјашњења Општине Прњавор, од 08.06.2022. године, које 
је раније достављено, а који се односе на к.ч. бр. 176/4 и к.ч. бр. 176/5 уписане у ПЛ бр. 528 к.о. 
Прњавор као посјед „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. са 1/1 дијела некретнина, по старом премјеру 
к.ч. бр. 10/203 и 10/202 уписане у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор као власништво Општине 
Прњавор са 1/1 дијела. Даље су навели да, имајући у виду, да се у предметима комплетирања 
грађевинске парцеле, након доношења одлуке (уколико се утврди да су испуњени законски 
услови), сачињава нацрт купопродајног уговора, који се Правобранилаштву доставља ради 
давања мишљења (сагласности), те затражили да, уколико Правобранилаштво сматра да 
Општина може располагати предметим земљиштем као власник, иако се предметне некретнине 
не налазе у њеном посједу, Општина се неће противиити њиховом мишљењу. Навели су и то да, 
након што Правобранилаштво заузме став по овом питању, ако су мишљења да се уговор не 
може закључити само по земљишно-књижном стању, онда је неопходно да Правобранилаштво 
покрене поступак ради уписа права посједа у корист општине Прњавор на парцелама означеним 
као к.ч. бр. 176/4 и 176/5, уписаним у ПЛ бр. 528 к.о. Прњавор као посјед „Стартпродукт Инвест“ 
д.о.о. Прњавор, а уколико сматрају да се може закључити такав уговор, потребно је да своје 
изјашњење о наведеном доставе Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове 
послове, Подручна јединица Прњавор. 
  Увидом у зк. ул. бр. 228 к.о. Прњавор, утврђено је да је „Стартпродукт Инвест“ д.о.о.  
Прњавор власник са 1/1 дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 10/32, 10/31, 10/191, 10/192, 10/66 
и 10/256. 
  Увидом у ПЛ бр. 528 к.о. Прњавор, утврђено је да је „Стартпродукт Инвест“ д.о.о.  
Прњавор посједник са 1/1 дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 174/1, 174/2, 176/1, 176/2, 
176/3, 176/4, 176/5, 177, 892, 893/1, 893/2, 893/3 и 893/4.  
  Увидом у зк. ул. бр. 2163 к.о. Прњавор, утврђено је да је Општина Прњавор власник 
некретнина означених као к.ч. бр. 10/202, 10/203, 10/253, 10/254 и 10/255 
  Увидом у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор, утврђено је да је Општина Прњавор посједник са 1/1 
дијела земљишта означеног као к.ч. бр. 172/5, 173/6 и 176/7 
172/5, 173/6, 174/1, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/7 и 177 к.о. Прњавор чине грађевинску 
парцелу и намијењене су за изградњу стамбено-пословног објекта колективног становања. 
 Увидом у Мишљење Одјељења за просторно уређење, Општине Прњавор бр. 04-363-12/22 
од 15.03.2022. године. Утврђено је да катастарске парцеле означене као к.ч. бр. 172/5, 173/6, 
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174/1, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/7 и 177 к.о. Прњавор чине грађевинску парцелу и 
намијењене су за изградњу стамбено-пословног објекта колективног становања. 
 Цијенећи наводе Општине Прњавор којим су тражили да се Правобранилаштво 
Републике Српске, сједиште замјеника Бања Лука изјасни, а што није учињено од стране 
Правобранилаштва, на околности да ли Општина Прњавор може располагати предметним 
земљиштем као власник, иако се предметне некретнине не налазе у њеном посједу, односно да је 
на тим некретнинама као титулар права посједа уписан други правни субјект, поступајући орган 
је мишљења да свако може располагати са оним правом и оним обимом права са којим је 
укњижен у јавним евиденцијама. 

С обзиром на тако утврђено чињенично стање Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је полазећи од одредби 
члана 193. Закона о општем управном поступку, урадила нацрт одлуке о продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом који је доставила Скупштини општине 
Прњавор на даље поступање. 

Као у диспозитиву је одлучено полазећи од одредби члана 348. став 3. тачка д) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) 
којим је прописано да се продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини 
Републике и јединица локалне самоуправе може изузетно ивршити непосредном погодбом за 
потребе изградње односно ради обликовања грађевинске честице. 

Одредбама члана 5. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 20/12) је прописано да одлуку о начину и условима продаје, 
односно оптерећењу правом грађења непокретности у својини јединица локалне самоуправе 
доноси скупштина јединице локалне самоуправе на приједлог начелника општине, односно 
градоначелника града. 
 
 
Обрађивач:         
Републичка управа за геодетске и  
имовинско-правне послове 
Подручна  јединица Прњавор  
број: 21.36/475-21/22 
 
 
Службено лице 
Новка Бијелонић Петровић    
 
 
Доставити: 
1. ,,Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор 
2. Правобранилаштву Републике Српске,  
    сједиште замјеника Бања Лука, (на бр. У-2532/22), 
3. Катастру, након правоснажности, 
4. Грунтовници, након правоснажности,  
5. Стручној служби Скупштине општине Прњавор,  
6. Евиденцији Подручне јединице Прњавор,  
    Имовинско-правна служба,  
7. Архиви општине Прњавор 
 


