
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),  члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чл. 36. и 87. Статута града Градишка („Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града Градишка“, број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 29.12.2020. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву 

„ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“  д.о.о. Градишка 
 
I 

Привредном друштву  „ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“  д.о.о. Градишка продаје се 
непосредном погодбом, као једином учеснику лицитације, неизграђено грађевинско 
земљиште у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ са уписаним 
правом власништва Града Градишка са 1/1 дијела, означено као: 
 

-катастарска парцела број 395/41 „табла“ градилиште, површине 3278 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 395/41 „табла“ градилиште, површине  3278 m2  
уписана у лист непокретности, број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње 
вишенамјенских хала по цијени од 1KM/ m2 и 

 

-катастарска парцела број 395/42 „табла“ градилиште, површине  3149 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 395/42 „табла“ градилиште, површине 3149 m2  
уписана у лист непокретности, број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради изградње 
вишенамјенских хала по цијени од 1KM/ m2.  
 

II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор између Града 
Градишка и Привредног друштва „ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“  д.о.о. Градишка, којим ће 
се регулисати сва међусобна права и обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник  да у име Града Градишке закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 

 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-324/20                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.12.2020. године                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Градишка                                Миленко Павловић 


