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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                  ПРИЈЕДЛОГ                                       

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39, став 2, тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37, став 2, тачка 13. Статута општине 

Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, 

на сједници, одржаној ____________, доноси: 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на пренос права посједа на некретнини у корист општине 

Станари 

 

Члан 1. 

 

Општина Станари је сагласна да Лазић (Јове) Раде из Митровића, без накнаде, 

пренесе посјед на некретнини у катастарским евиденцијама, означеној са к.ч. број 880/2 

Крчевина-травњак, њива, у површини 337 м2, уписана у пл. број 88 к.о. Митровићи, у 

корист општине Станари за потребе изградње простора за вјерске обреде. 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да са Лазић (Јове) Радом из Митровића закључи 

уговор о преносу посједа на непокретностима, из члана 1. ове Одлуке, у корист општине 

Станари. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

 

Број:                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                                                           ____________________________ 

Остоја Стевановић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 39, став 2, тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члан 37, став 

2, тачка 13. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), 

којим је прописано да Скупштина општине доноси одлуке о прибављању, управљању и 

располагању имовином јединице локалне самоуправе. 

Гробље у насељеном мјесту Митровићи налази се на парцели означеној са 864 к.о. 

Митровићи. На гробљу не постоји дио на коме би се могли одржавати вјерски обреди. 

Власник парцеле која се налази уз гробље, Лазић (Јове) Раде, одлучио је поклонити 

општини Станари дио парцеле за потребе вјерске службе на гробљу. Извршено је 

цијепање парцеле 880. Новоформирана парцела број 880/2, у површини од 337 м2 је 

предмет преноса права (поклона). Не постоје препреке да општина Станари не прихвати 

овај поклон.  

У прилогу ове Одлуке је копија катастарског плана на коме се види одсјечена 

предметна парцела. 

Трошкове за реализацију ове Одлуке сносиће општина Станари, а односе се на 

израду нотарског уговора и трошкова провођења уговора код РУГИПП-а. 

Одлука се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                               ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за просторно уређење,                                                    Начелник општине  

стамбено-комуналне послове и екологију 

 


