
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број:02-475-01/15
Датум,22.01.2015.године

На  основу  члана 348.  Закона  о  стварним  правима  („Службени  гласник  Републике  Српске“ 
бр.124/08,58/09 и 95/11), члана   30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр.101/04, 42/05 и 118/05),члана 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12),тачке  4.и 5. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем 
лицитације („Службени гласник општине Костајница“, број 7/13)   и члана 57. Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“ бр.12/05 и 1/07), Начелник општине   р а с п и с у ј е

П  О  Н  О  В  Љ  Е  Н  И    О  Г  Л  А  С
За продају неизграђеног градског  грађевинског земљишта путем лицитације

1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРОДАВЦА ЗЕМЉИШТА
Организација: Општина Костајница
Адреса: Светосавска 11
Поштански број: 79224
Општина: Костајница
Идентификациони број: 4400773160000
Телефон: 052/663-139 , 052/663-113 
Факс: 052/663-553
2.НАЧИН  ПРОДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Путем јавног надметања-лицитације.
3.ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Грађевинске парцеле на локацији Тавија:

1. к.ч.383/3,површине 1128 м2 ,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру одговора 
к.ч.533/36,површине 1128 м2 ,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница;

2. к.ч.383/4,површине 1138 м2 ,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру одговора 
к.ч.533/26,површине 1138 м2 ,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница;

3. к.ч.383/5,површине 1148 м2 ,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру одговора 
к.ч.533/25,површине 1148 м2 ,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница;

4. к.ч.383/6,површине 1158 м2 ,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом премјеру одговора 
к.ч.533/24,површине 1158 м2 ,уписана у з.к. уложак број 321 КО Костајница 

намијењеног   за изградњу  пословних грађевинских објеката  прихватљиве намјене у погледу урбанистичко-
техничких услова.
Почетна продајна цијена износи 1,90 КМ /м2 површине земљишта.
4. Учесници лицитације могу бити сва правна и физичка лица грађани Босне и Херцеговине које положе 
кауцију у износу од 10%  вриједности парцелена жиро рачун број 562-007-0000-353135(јединствени рачун 
трезора) – са назнаком полог кауције.
5. Заинтресована  лица  за  куповину  грађевинског  земљишта  имају  могућност  да  сваким  радним даном  у 
периоду у ком је оглас отворен од  8 до 15 часова изврше увид у документацију о грађевинском земљишту 
које је предмет продаје овог Огласа, у административној служби општине Костајница.
6. Лицитација ће се одржати 16.02.2015.године у Скупштинској малој сали са почетком у 9,00 часова.
Начин продаје (лицитирање) ће се  вршити у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање  непокретностима  у  својини  Републике  Српске  и  јединица  локалне  самоуправе  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12).
7. Након  закључивања  поступка  лицитације,  учеснику  чија  понуда  буде  утврђена  као  најповљнија  биће 
понуђен купопродајни уговор.
8. Купац  грађевинског  земљишта  преузима  обавезу  да  трошкове  провођења  купопродајног  уговора  у 
грунтовном и катастарском операту, односно трошкове такса и пореза.Наредног радног дана провођења овог 
уговора у напред  наведеном операту извршиће се предаја грађевинског земљишта.
9. Заинтeресoвана правна и физичка лица запечаћену понуду достављају у писменом облику на попуњеном 
обрасцу који се може добити у Шалтер сали  ОУ општине Костајница.Уз попуњен пријавни  образац учесник 
лицитације доставља и фотокопију  личне карте и потврду о уплаћеној кауцији.
10. Општина Костајница  здржава право одустајања од продаје парцела до самог почетка лицитације из 
оправданих разлога без обавеза накнаде било каквих трошкова потенцијалним купцима парцела.



11. Сви учесници поступка надметања сами сносе трошкове поступка,а општина здржава право да у току 
поступка  објављени оглас повуче тј. поништи поступак лицитације због Законом прописаних услова или 
поднесених приговора,без обавезе подмирења трошкова натјецањa учесника, изузев поврата кауције.
Пријаве на оглас предају се поштом препоручене или лично у шалтер сали у затвореној коверти ,са назнаком –
„ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ и назнаком парцеле за коју 
се лицитира, уз напомену „НЕ ОТВАРАЈ“.

НАЧЕЛНИК
  Драго  Бундало,дипл.ек. 


