
 
       На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана  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 

 
o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' Друштву са ограниченом одговорношћу   
за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи 

 
I 

 
       Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ 
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи продаје се неизграђено грађевинско земљиште у оквиру 
Регулационог плана ''Агроиндустријска зона Нова Топола'' са уписаним правом власништва 
Општине Градишка са 1/1 дијела, као  најповољнијем купцу утврђеном у поступку усменог 
јавног надметања (лицитације), означено као: 
 
          -катастарска парцела број 405/5 ‘’табла'' градилиште, површине 6040 m2  
            уписана у посједовни лист број 1267 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, по старом премјеру, а по новом премјеру означена 
као: 

       -катастарска парцела број 405/5 ‘’табла'' градилиште, површине 6040 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 30,00 KM/m².  
 

II 
 

           О продаји некретнина из тачке I ове одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор између Општине 
Градишка и Друштва са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет 
„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи, којима ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 
          Овлашћује се Начелник општине да у име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 
         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-65/18        
Датум:22.02.2018.године 
Градишка                       
                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                            Миленко Павловић 
 



 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Одредбом члана 348. став 1. Закона о стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 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 је на сједници одржаној 19.06.2012. године донијела Одлуку 
о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ''Агроиндустријска 
зона Нова Топола'', која је објављена у „Службеном гласнику општине Градишка“ 
број 3/12, на основу које је Начелник Општине расписао Оглас о продаји 
грађевинског земљишта који је објављен у ''Независним новинама'' дана 07. и 08. 
јула 2012. године, огласној табли Административне службе и web страници 
Општине Градишка и Агенције за локални развој. 
     Дана 30.03.2017. године Скупштина општине је донијела Одлуку о  допуни 
Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „ 
Агроиндустријска зона-Нова Топола “ број 01-022-143/12 од 19.06.2012. године, број 
01-022-125/17, а допуна Огласа о продаји jе објављена у дневном листу „ Глас 
Српске “ 06.04.2017. године, на огласној табли општине Градишка, као и на 
интернет страници општине Градишке (www.opstina-gradiska.com). 
     Чланом 2. Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог 
плана "Агроиндустријска зона Нова Топола“ ("Службени гласник општине 
Градишка", број 3/13) предвиђено је да је поступак лицитације отвореног карактера 
и да ће трајати до коначне продаје свих парцела из члана 1. ове Одлуке. 
    У огласу о продаји земљишта у тачки 4. наведено је да ће се продаја 
неизграђеног грађевинског земљишта вршити сукцесивно у складу са пријавама 
учесника лицитације на јавним сједницама комисије, сваких петнаест дана, а о 
мјесту и времену одржавања лицитације јавност ће бити информисана путем  
интернет странице општине Градишка и Агенције за локални развој Градишка. 
     На интернет страници и огласној табли Општине Градишка је у складу са овом 
одредбом истакнуто Обавјештење о термину одржавања поступка лицитације за 
дан 08.02.2018. године. 
   Након проведеног поступка лицитације Комисија је утврдила учесника који је 
понудио одговарајућу цијену за исту и са којим ће се закључити уговор о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта наведеног и поближе описаног у 
диспозитиву приједлога ове одлуке. 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини општине да усвоји Одлуку у предложеном тексту. 

 
 
 

http://www.opstina-gradiska.com).


 
 


