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   Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА  

              ПРЕДСЈЕДНИК  

 

Број:  02/013-162/06 

Дана:  19.10.2006. године          

 

 

 На основу члана 4. став 2. Закона о промету непокретности, (''Службени лист СР 

БиХ'', број: 38/78 и ''Службени гласник РС'', број: 29/94) и члана 28. Статута Општине 

Козарска Дубица – пречишћени текст, (''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', 

број: 5/06), рјешавајући по захтјеву Бабић Стојана Гојка из Козарска Дубица, Скупштина 

општине Козарска Дубица, на сједници одржаној дана  19.10.2006. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У            

    

ДА НЕПОКРЕТНОСТ НЕ СЛУЖИ ОПШТОЈ УПОТРЕБИ  

 

 

1. Утврђује се да не служи општој употреби непокретност означена као:     

   

- к.ч.бр.1/4644, мјесни простор и цеста   у површини од 91 м2 уписане у ЗК.ул.бр.192 

исказ I К.О.Коз.Дубица као јавно добро,  

 

 (а што по подацима катастарског операта одговара: 

 

- к.ч.бр.211/7, пашњак 1.кл. у површини од 95 м2 уписана у ПЛ.бр.52 

К.О.Коз.Дубица – ванград на име Цикота Николе Боро са 1/1 дијела)  

 

 2. На основу Одлуке Скупштине општине Козарска Дубица – Основни суд у 

Приједору, Земљишно – књижни уред канцеларија у Козарској Дубици и Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Коз.Дубица  

извршиће брисање статуса јавног добра на предметним некретнинама уз истовремени 

упис државне својине и Општине Коз.Дубица као органа располагања.  

 

 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Бабић Гојко Козарска Дубица, поднио је захтјев за утврђивање  - одређивање 

земљишта за редовну употребу објекта бр.25-475-3-82/06 од 26.09.2006.године. 

 

 У проведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање:  

- увидом у ЗК.ул.бр.192 Исказ I - К.О.Коз.Дубица  утврђено је да је предметна 

некретнина уписана као јавно добро, 

- увидом у ПЛ.бр.52 К.О.Коз.Дубица – ванград видљиво је да је предметна парцела 

уписана на име  Цикота Боре,  

- увидом на лицу мјеста утврђено је да предметна парцела не служи својој намјени , 

да не постоји цеста како је то уписано у Исказу I - К.О.Коз.Дубица, 
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- увидом у Рјешење о урбанистичкој сагласности и урбанистичко-техничким 

условима бр.07-364-160/06 од 19.09.2006.године издатог од Општине Козарска 

Дубица - Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове дата је 

сагласност за одређивање земљишта за редовну употребу објекта на предметном                                                     

земљишту  Бабић Гојка из Коз.Дубица. 

   

 Чланом 4. став 1. Закона о промету непокретности, (''Службени лист СР БиХ'' број: 

38/78) предвиђено је да непокретности у општој употреби не могу бити у промету. 

 

 Чланом 4. став 2. Закона о промету непокретности, предвиђено је да Скупштина 

општине својом Одлуком  утврђује да непокретност не служи општој употреби.  

 

 Како наведено земљиште не служи општој употреби, Скупштина општине 

Козарска Дубица на сједници одржаној дана 19.10.2006. године, укида досадашњи статус 

предметног земљишта, а на основу члана 4. став 2. Закона о промету непокертности.  

 

 

 

 

 

              ПРЕДСЈЕДНИК  

              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

          Др Перица Бундало  


