
На основу  члана 348. став 3. Закона о стварним правима  („Службени  гласник
Републике Српске“, број: 124/08,  3/09, 58/09, 95/11,  60/15 и 107/19),  члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 36.
и  87. Статута  града Градишке („Службени гласник  општине Градишка“,  број 4/17 и
„Службени гласник  града Градишка“, број  5/19) Скупштина  града Градишка на сједници
одржаној дана 26.5.2022. године, доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта
непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП

„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука 

I

Даје се сагласност за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном
погодбом,  ради  изградње  објеката  комуналне  инфраструктуре-монтажно-бетонских
трафостаница, означеног као:

         -к.ч. број 1136/84 „ТРКАЛИШТЕ“ електроенергетски објекат, површине 15  m2 по
цијени од 900, 00 КМ,
         -к.ч. број 1136/95 „16. КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ“ пашњак 3. класе, површине 35 m2 по
цијени од 1925, 00 КМ,
         -к.ч. број 1136/112 „16. КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ“ пашњак 3. класе, површине 16 m2, по
цијени од 960, 00 КМ,

све уписане у  лист  непокретности брoj  1912 к.о.  Градишка 1,  каo власништво Града
Градишка са 1/1 дијела и

         -к.ч. број 395/14 „ТАБЛА“ градилиште, површине 54 m2, по цијени од 432, 00 КМ,
         -к.ч. број 395/53 „ТАБЛА“ градилиште, површине 54 m2, по цијени од 432, 00 КМ,
         -к.ч. број 405/57 „ТАБЛА“ градилиште, површине 54 m2, по цијени од 432, 00 КМ,
         -к.ч. број 405/70 „ТАБЛА“ градилиште, површине 54 m2, по цијени од 432, 00 КМ,
         -к.ч. број 405/107 „ТАБЛА“ градилиште, површине 33 m2, по цијени од 264, 00 КМ,

све  уписане  у  лист  непокретности  брoj 776  к.о.  Нова  Топола,  каo  власништво Града
Градишка  са  1/1  дијела,  са Мјешовити  Холдинг  „ЕРС“-  МП  а.д.  Требиње,  ЗП
„Електрокрајина“  а.д.  Бања Лука,  те  је  исти  дужан  платити  Граду  Градишка  утврђену
накнаду за земљиште. 

II

О  продаји  некретнина  из  тачке I ове  одлуке,  након  прибављеног  мишљења
Правобранилаштва  Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор између Града
Градишка и Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања
Лука, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе између уговорних страна.

III

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

Број: 01-022-115/22           ПРЕДСЈЕДНИК
Дана: 26.5.2022. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА
Градишка

         Миленко Павловић 


