
 
Скупштина општине Градишка, у предмету замјена некретнина, по захтјеву 

Мирјанић Јелене, 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 , 3/18 и 8/18) 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 26.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина 

cа Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца 
 
                                                         I 

      Даје се сагласност за закључење уговора о замјени некретнина са Мирјанић 
Јеленом из Горњих Подградаца, којим Општина Градишка даје именованој  у замјену  
некретнине означене као: 
 
-к.ч.бр. 2133/51 РЕДАК кућа и зграде, површине 60 m2, 
                           РЕДАК  двориште, површине 660 m2 
 
уписана у п.л.  бр. 326 к.о. Горњи Подградци на име Општине Градишка са 1/1 дијела, а  
Мирјанић Јелена даје у замјену Општини Градишка  некретнине означене као: 
 
- к.ч.бр. 454/3 ПЕРИНА КОСА кућа и зграде површине 35 m2, 
                        ПЕРИНА КОСА двориште, површине 500 m2, 
                        ПЕРИНА КОСА њива 8. класе, површине 160 m2, 
 
уписана у п.л. бр. 157 к.о. Козара на име Мирјанић Јелене са 1/1 дијела. 
 

II 
 

   Уговором из тачке I ове одлуке регулисаће се сви међусобни односи између Општине 
Градишка и Мирјанић Јелене.   

III 
 

    Странке су сагласне са процијењеном вриједношћу некретнина које су предмет 
замјене од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке, те да немају 
потраживања по основу разлике у вриједности некретнина. 
 

IV 
 

  Овлашћује се Начелник општине Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Мирјанић Јеленом.  
                                              

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''.    
 
Број: 01-022-355/18                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.07.2018. године                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Градишка                                   Миленко Павловић 
  


