
 
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 Мркић Славка 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 Мркић 
Славком и Мркић Ранком из Градишке 

 
I 

Даје се сагласност за закључење уговора о замјени непокретности са Мркић Славком и 
Мркић Ранком из Градишке, којим Град Градишка даје у замјену Мркић Славку са 1/1 
дијела, некретнине означене као: 
 
    -катастарска парцела бр.1512   Окућница стамбена зграда у површини од 91 m2, 
                                                                           двориште у површини од 420 m2 
   -кат.парцела бр.1513 Окућница гаража у површини од 25 m2, 
                                                         љетна кухиња у површини од 18 m2, 
                                                         штала у површини од 36 m2, 
                                                         остале помоћне зграде у површини од 5 m2, 
                                                         остале помоћне зграде у површини од 60 m2, 
                                                         остале помоћне зграде у површини од 30 m2 
                                                         њива 4. класе у површини од 2638 m2 
 
уписане у л.н. бр.1912 к.о.Градишка 1, власништво Града Градишка са 1/1 дијела, 
 
а Мркић (Милутина) Славко (7/28 дијела) и Мркић (Илије) Ранко (5/28 дијела) дају у 
замјену Граду Градишка сувласничке дијелове на некретнинама означеним као: 
 
-катастарска парцела бр.222 Греда њива 4. класе у површини од 5013 m2, 
-катастарска парцела бр.633 Поткућница њива 4. класе у површини од 125 m2, 
-катастарска парцела бр.634 Поткућница кућа и зграда у површини од 75 m2, 
                                                                      двориште у површини од 465 m2, 
-катастарска парцела бр.635 Поткућница њива 4. класе у површини од 1351 m2, 
-катастарска парцела бр.636 Сињори њива 5. класе у површини од 4602 m2 
 
уписане у п.л. бр.82 к.о.Орубица,уписане као власништво Мркић Славка са 7/28 дијела, 
Мркић Ранка са 5/28 дијела и др. 
 
 

II 
Тржишна вриједност некретнина у власништву Града Градишка (без стамбеног објекта и 
осталих помоћних објеката) утврђена је у износу од 7975,20 КМ, а тржишна вриједност 
некретнина у власништву Мркић Славка (7/28 дијела) и Мркић Ранка (5/28 дијела) 
утврђена је у износу од 7939,90 КМ. 
 
С обзиром да је тржишна вриједност некретнина у власништву Града Градишка већа за 
35,30 КМ, Мркић Славко и Мркић Ранко се обавезују наведени износ доплатити на рачун 
Града Градишка. 
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III 
 

Овлашћује се градоначелник да у име Града Градишке закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
града Градишке“. 
 
 
Број: 01-022-326/20 
Датум: 29.12.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миленко Павловић 

 


