
На основу члана 348 став 3 тачка д) Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике  Српске“ број 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“ бр. 5/19), члан 4. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Градишка“ број 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 2/19 и 
„Службени гласник града Градишка, број 7/19), рјешавајући у предмету продаје градског 
грађевинског земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле 
по захтјеву Туралић Сулејмана, Туралић Вилдана и Туралић Едина из Градишке, на 
сједници одржаној дана 23.9.2021. године, д о н о с и 
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о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са 

Туралић Сулејманом, Туралић Вилданом и Туралић Едином из Градишке 

 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора о купопродаји неизграђеног градског грађеви-
нског земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле, 
означеног као: 
 
-катастарска парцела број 984/1 ул.Енвера Шиљка кућа и зграде, површине 60 m2, 
                                                                                       двориштe, површине 2 m2,  
 
уписана у п.л.број 2689 к.о.Градишка–град, власништво Града Градишка са 1/1 дијела, са 
Туралић Сулејманом из Градишке са 36/58 дијела,Туралић Едином из Градишке са 11/58 
дијела и Туралић Вилданом из Градишке са 11/58 дијела, по цијени од 6.200,00  КМ. 
 

II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове одлуке,закључиће се купопродајни уговор између 
Града Градишка и Туралић Сулејмана, Туралић Вилдана и Туралић Едина из Градишке, 
којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе између уговорних страна.  
 

III 
 

Овлашћује се градоначелник да у име града Градишка закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке са Туралић Сулејманом из Градишке, Туралић Едином из 
Градишке и Туралић Вилданом из Градишке. 
 

IV 
 

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