
На основу члaна 348 став 4 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“, број 5/19), рјешавајући по захтјеву Козић Миле из Градишке, на 
сједници одржаној дана 23.9.2021. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина  
са Козић Милом из Градишке 

 
 

I 
 
Даје се сагласност за закључење уговора о замјени непокретности са Козић Милом из 
Градишке, којим Град Градишка даје у замјену некретнине означене као: 
 
-катастарска парцела бр.1533 Окућница стамбена зграда, површине 88 m2, 
                                                   Окућница њива 3. класе, површине 1 m2, 
                                                   Окућница двориште, површине1000 m2, 
 
-катастарска парцела бр.1534 Окућница остале пом. зграде, површине 19 m2, 
                                                   Окућница њива 3. класе, површине 3103 m2 

 
уписане у лн. бр.1912 к.о. Градишка 1   и 
 
-катастарска парцела бр. 501/1 Дринићка њива 4. класе, површине 8232 m2 ,  
 
уписана у п.л. бр.298 к.о. Козинци, све власништво Града Градишка са 1/1 дијела, 
 
а Козић Миле  даје у замјену Граду Градишка некретнине означене као: 
 
-катастарска парцела бр. 537/1 Расојачка коса њива 6. класе, површине 960 m2, 
                                                      Расојачка коса њива 5. класе, површине 4040 , m2 

 
-катастарска парцела бр. 537/2 Расојачка коса њива 6. класе, површине 9240 m2 , 
 
уписане у п.л.бр.120 к.о.Орубица    и 
 
-катастарска парцела бр.10/1 Стара поткућница пашњак 1. класе, површине 1518 m2, 
 
уписана у п.л.бр. 351 к.о. Доња Долина,  
 
све власништво Козић Миле, сина Драгутина са 1/1 дијела. 
 

II 
 
Тржишна вриједност некретнина у власништву Града Градишка утврђена је у износу од 
21.650,20 КМ (без објеката који су власништво Козић Миле), а тржишна вриједност 
некретнина у власништву Козић Миле утврђена је у износу од 21.681,40 КМ. 
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у име Града Градишка закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Козић Милом из Градишке . 
 



 
IV 

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