
 
                                                                

Скупштина општине Градишка, у предмету замјена некретнина, по захтјеву „ 
Centrum Trade” д.о.о Бања Лука, на основу члана 348. став (4). Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 
члана 6. став (3) Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Службени 
гласник општине Градишка", број 6/14, 1/17, 7/17 и 3/18) члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске “, број: 97/16 ) и чл. 36. и 
87. Статута Општине Градишка ( '' Службени гласник општине Градишка '', број 4/17 ),на 
сједници одржаној 14.06.2018. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 
cа „Centrum Trade ” д.о.о Бања Лука 

 
                                                         I 

Даје се сагласност за закључење уговора о замјени некретнина са „Centrum Trade ” 
д.о.о Бања Лука, којим Општина Градишка даје „Centrum Trade” д.о.о Бања Лука  у 
замјену  грађевинско земљиште означено као: 
 
-к.ч.бр. 498/48 , новог премјера ,  ''Крошња“, градилиште , површине 446 m2, уписана у 
л.н. бр. 1912 к.о. Градишка 1, на име  Општине Градишка са 1/1 дијела, а што одговара 
парцелама старог премјера и то к.ч бр. 676/17,  површине 254 m2, уписана у пл.бр. 646, 
к.о Бок Јанковац, на име  Општине Градишка са 1/1 дијела и к.ч бр. 688/53, површине 
190  m2, уписана у пл.бр. 192, к.о Бок Јанковац , на име  Општине Градишка са 1/1 
дијела  а  „ Centrum Trade ” д.о.о Бања Лука даје, у замјену, Општини Градишка, 
грађевинско земљиште, означено као: 
 
- к.ч.бр. 3457/2 , новог премјера , ''УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА“ улица  у површини од 
441 m2, уписана у л.н. бр. 494 к.о. Градишка 1 на име „ Centrum Trade ” д.о.о Бања Лука, 
са 1/1 дијела,  што одговара парцели  к.ч бр.1862/85, старог премјера, укупне површине 
450 m2, уписана у пл. бр. 434, к.о Градишка-село, на име „Centrum Trade” д.о.о Бања 
Лука, а што одговара упису у зк.ул.бр.15 к.о Градишка-село.     
                                                       

II 
Уговором из тачке I ове одлуке регулисаће се сви међусобни односи између Општине 
Градишка и „Centrum Trade” д.о.о Бања Лука  (разлика у вриједности некретнина, 
укњижба и др.). 

 
              III 

Овлашћује се Начелник општине Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са „Centrum Trade” д.о.о Бања Лука 
                                               

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''.    
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