
________________________________________________________________________ 

                  ( име, име оца, презиме, ЈМБ или  назив  правног лица) 

 

________________________________________________________________________ 

                  (улица и број, број телефона  или  сједиште правног лица) 

 

____________________ 

    (мјесто) 

 

 

 

ОПШТИНА ПАЛЕ 

Комисија за  продају грађевинског земљишта 

 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава за  учешће у лицитацији 

 

 

 Пријављујем се за  учешће у лицитацији, која ће се одржати  дана  

16.05.2018. године у 11,00 часова, за продају  некретнина и то: 

 

1.1. Локалитет ''Кошута'' 

-  локација 53.15. означена као к.ч.бр. 1618/604 у површини од 221 м2 

уписана у п.л.бр.704  к.о. Прача Горња (кат.стање), 

-  локација 53.16. означена као к.ч.бр. 1618/605 у површини од 221 м2 

уписана у п.л.бр.704  к.о. Прача Горња (кат.стање), 

-  локација 53.17. означена као к.ч.бр. 1618/606 у површини од 221 м2 

уписана у п.л.бр.704  к.о. Прача Горња (кат.стање), 

-  локација 53.18. означена као к.ч.бр. 1618/607 у површини од 221 м2 

уписана у п.л.бр.704  к.о. Прача Горња (кат.стање), 

 

Уз пријаву  прилажем  доказ о  извршеној уплати  кауције, копију личне карте и 

копију  текућег рачуна.  

 

 

 

Пале, __________ 2018. године 

 

 

 

             Подносилац захтјева  

               __________________________ 

                         Л.к.бр.  

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________ 

                  ( име, име оца, презиме, ЈМБ или  назив  правног лица) 

 

________________________________________________________________________ 

                  (улица и број, број телефона  или  сједиште правног лица) 

 

____________________ 

    (мјесто) 

 

 

 

ОПШТИНА ПАЛЕ 

Комисија за  продају грађевинског земљишта 

 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава за  учешће у лицитацији 

 

 

 Пријављујем се за  учешће у лицитацији, која ће се одржати  дана  

16.05.2018. године у 11,00 часова, за продају  некретнина и то: 

 

1.2. Локалитет ''Балваниште'' 

- локација 16.1. означена као к.ч.бр. 2926/2247 у површини од 121 м2 

уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2247 уписана у 

п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање), 

- локација 16.2. означена као к.ч.бр. 2926/2248 у површини од 121 м2 

уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2248 уписана у 

п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање), 

- локација 16.3. означена као к.ч.бр. 2926/2249 у површини од 121 м2 

уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2277 уписана у 

п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање). 

 

Уз пријаву  прилажем  доказ о  извршеној уплати  кауције, копију личне карте и 

копију  текућег рачуна.  

 

 

 

Пале, __________ 2018. године 

 

 

 

             Подносилац захтјева  

               __________________________ 

                         Л.к.бр.  

 

 

 

 



________________________________________________________________________ 

                  ( име, име оца, презиме, ЈМБ или  назив  правног лица) 

 

________________________________________________________________________ 

                  (улица и број, број телефона  или  сједиште правног лица) 

 

____________________ 

    (мјесто) 

 

 

ОПШТИНА ПАЛЕ 

Комисија за  продају грађевинског земљишта 

 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава за  учешће у лицитацији 

 

 

 Пријављујем се за  учешће у лицитацији, која ће се одржати  дана  

16.05.2018. године у 11,00 часова, за продају  некретнина и то: 

 

1.3. План парцелације „Економија Мокро- Карађорђево“ 

- к.ч. број: 330/61 К.О. Мокро НП површине 2158 м
2 

уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/62 К.О. Мокро НП површине 2171 м
2 

уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/64 К.О. Мокро НП површине 2687 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/65 К.О. Мокро НП површине 2190 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/66 К.О. Мокро НП површине 2220 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/68 К.О. Мокро НП површине 2441 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/69 К.О. Мокро НП површине 1984 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/70 К.О. Мокро НП површине 2908 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 330/72 К.О. Мокро НП површине 2049 м
2
 уписана у п.л. бр.44/172, 

- к.ч. број: 1472/6 К.О. Мокро површине 1458 м
2
 уписана у л. нп. бр.137, 

- к.ч. број: 359/100 К.О. Мокро НП површине 549 м
2
 уписана у п.л. бр. 44/172. 

 

 

Уз пријаву  прилажем  доказ о  извршеној уплати  кауције, копију личне карте и 

копију  текућег рачуна.  

 

 

Пале, __________ 2018. године 

 

 

 

             Подносилац захтјева  

               __________________________ 

                         Л.к.бр.  

 

 

 


