
 
На основу члана 348. Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 87. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник општине Градишка'', број 4/17), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 22.02.2018. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  
 

  о измјени  и  допуни Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“ број 01-022-143/12 од 

19.06.2012. године 
 
 

I 
 

       У тачки I Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона-Нова Топола“ број 01-022-143/12 од 19.06.2012. године бришу се 
подтачке 21, 22, 23, 24. и 25. и иза подтачке 125. додају се подтачке: 
 
       126) к.ч. бр. 395/24, површине 16299 m2 и к.ч. бр. 395/25, површине 38 m2  , уписане у 
лист непокретности број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради изградње вишенамјенских хала по цијени од 1KM/m² и 
       127) к.ч. бр. 405/79, површине  2197 m2, уписана у лист непокретности број 846 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње пословног објекта намијењеног комерцијалној дјелатности по цијени од 50,00 
KM/m². 
 

II 
 
         У преосталом дијелу Одлука остаје неизмијењена. 

III 

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Одредбом члана 348. Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике 
Српске'', 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) прописано је да се непокретностима у 
својини Републике и јединице локалне самоуправе  може располагати само на 
основу јавног конкурса и уз накнаду утврђену по тржишној цијени. 
 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Скупштина општине Градишка је на сједници одржаној дана 19.06.2012. године 
донијела Одлуку о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
''Агроиндустријска зона Нова Топола'' путем усменог јавног надметања 
(''Службени гласник општине Градишка“, бр. 3/12).  
 На сједници одржаној 28.12.2017. године Скупштина општине је донијела Одлуку 
о доношењу измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој 
Тополи број 01-022-504/17, те су у складу са наведеним цијепане парцеле, како би 
се стимулисала њихова продаја потенцијалним инвеститорима. 
Због наведеног требало је измијенити и допунити Одлуку о продаји грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“ број 
01-022-143/12 од 19.06.2012. године на начин да се иста усклади са поменутим 
измјенама и допунама Регулационог плана. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини општине да усвоји Одлуку у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 


