
 
На основу члaна 348. став 4 Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19 ), члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17 и „Службени гласник 
града Градишка“, број 5/19), рјешавајући по захтјеву Козић Јована из Козинаца, 
Скупштина града Градишка на сједници одржаној 29.12.2020. године,   доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић 
Јованом из Козинаца 

 
I 

Даје се сагласност за закључење уговора о замјени непокретности са Козић Јованом из 
Козинаца, којим Град Градишка даје у замјену Козић Јовану некретнине означене као: 
 
-катастарска парцела бр. 758/1 Поповића њива  4. класе у површини од 4836 m2, 
 
уписана у п.л.бр. 298 к.о. Козинци, власништво Град Градишка са 1/1 дијела,  
 
а  Козић ( Марка) Јован даје у замјену Граду Градишка ¼ дијела некретнина означених 
као: 
 
-катастарска парцела бр.586 Греда њива 4. класе у површини од 6149 m2, 
-катастарска парцела бр.588 Греда њива 5. класе у површини од 5171 m2, 
-катастарска парцела бр.699 Поткућница кућа и зграда у површини од 34 m2, 
                                                                      двориште  у површини од 297 m2 
 
уписане у п.л. бр.141 к.о.Орубица. 
 

II 
Тржишна вриједност некретнина у власништву Града Градишка (без стамбеног објекта и 
осталих помоћних објеката) утврђена је у износу од 8704,80 КМ, а тржишна вриједност 
некретнина у власништву Козић Јована (1/4 дијела) утврђена је у износу од 8350,50 КМ. 
 Обзиром да је тржишна вриједност некретнина у власништву Града Градишка већа за 
354,30 КМ Козић Јован се обавезује наведени износ доплатити на рачун Града Градишка. 
 

III 
 

Овлашћује се градоначелник да у име Града Градишка закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Козић Јованом из Козинаца. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
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