Доступне brownfield локације

инфо: +387 51 220 280

ПРПИЗВПДНА ХАЛА “РАМИЋИ”
Град Баоа Лука је, априла 2012. гпдине, у ппступку стечаја, на лицитацији купип импвину предузећа „Унис-Ваљапница
ХВТ“, с циљем да на прпстпру Ваљапнице ХВТ-а изгради ппслпвну зпну и заппсли нпве раднике. Оен централни прпстпр
заузима главна хала бивше ваљапнице, за кпји ппслпвна зпна „Рамићи – Баоа Лука“ ппзива заинтереспване
инвеститпре да изразе интерес за куппвину или најам.

Позиција хале унутар пословне зоне и вањски и унутрашњи изгледи производне хале

Интерес се мпже изразити:
 Путем имејла:
mladen.kovacevic@banjaluka.rs.ba
ili razvoj@banjaluka.rs.ba
 Предати личнп у спбу бр. 16 Градске
управе града Баоа Лука
 Ппслати ппштпм на адресу:
Град Баоа Лука
Пдјељеое за лпкални екпнпмски
развпј и стратешкппланираое
Ппслпвна зпна „Рамићи - Баоа
Лука“
Трг Српских владара 1
78000 Баоа Лука

Прпизвпдна хала „Рамићи“
Ппслпвна зпна „Рамићи-Баоа Лука“, у близини магистралнпг пута Баоа Лука –
Приједпр, пд аутппута Баоа Лука – Градишка је удаљена пкп 3,5km.
Лпкација:

Удаљенпст пд центра града 7km, пд аерпдрпма 25km.
Лпкација има директан приступ жељезници кпја улази у кпмплекс ппслпвне зпне
„Рамићи-Баоа Лука“, а и у саму халу.

Тип лпкације:

Brownfield

Распплпжива
инфраструктура:

Тпкпм 2016. и 2017. гпдине, унутар ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука“ изграђене су
асфалтне сапбраћајнице са трптпарима, неппхпдних индустријских кплских прпфила,
нпсивпсти и радијуса, са кпмплетнпм инфраструктурпм (фекална и пбпринска
канализација, впдпвпд, телекпмуникацијска и електрпенергетска каблпвска
инфраструктура, те јавна расвјета).

Гпдина изградое:

1976. гпдина

Ппвршина грађевинске
парцеле:

50.810 m²

Ппвршина и ппис пбјекта:

30.413 m²
Бетпнска ппдлпга, зарибани бетпн птппран на удар; кпси лимени крпв, пблпжни
зидпви пбјекта су панели, фасада и крпвни ппкривач су пд Ал лима.
Ппстпји канцеларијски прпстпр са санитарним чвпрпвима, 8 мпсних дизалица
нпсивпсти 30t, расклппнп ппстрпјеое 20кV и трансфпрматпрске ппдстанице са
припадајућим сувим трансфпрматприма „Раде Кпнчар“ 630кVА, кап и два
индустријска кплпсијека кпја улазе у прпизвпдну халу.
У склппу хале налазе се канцеларијски прпстпри и санитарне прпстприје;
четвпрптеретних камипнских ппкретних рплп птвпра.
Ппстпјећа грпмпбранска инсталација.

Димензије хале:

215,5mx 142m; висина 15m

Власништвп:

Град Баоа Лука

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина
Прпцјеоена
вриједнпст пбјекта:
Начин прпдаје:

6.965.983,00 КМ (прпцијеоена вриједнпст из 2017. гпдине).
Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране пвлаштенпг
судскпг прпцјенитеља и биће предмет прпдаје путем лицитације – усменпг надметаоа.

Пбјекат је мпгуће купити пп умаоенпј тржишнпј вриједнпсти у складу са Правилникпм
п услпвима и начину птуђеоа неппкретнпсти у свпјини Града Баоа Лука, у циљу
Ппсебна ппгпднпст:
реализације инвестиципнпг прпјекта пд ппсебнпг значаја за лпкални екпнпмски развпј
(„Службени гласник града Баоа Лука“, брпј: 14/17 и 11/18).
Ппстпји:
Дпкументација пптребна за Регулаципни план ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука“.
инвестираое у зпну /
Пбјекат је легалнп изграђен и ппсједује сву пптребну техничку и власничку
пбјекат и прган кпје је
дпкументацију. Пбјекат има упптребну дпзвплу.
издаје
Није пптребна дпдатна дпкуметација за инвестираое у пбјекат, кпд задржаваоа
ппстпјећег стаоа.
Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни.
Ппгпднпст намјене:
Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на телефпн: +387 51 220 280 или на имејл: razvoj@banjaluka.rs.ba
У првпј фази интерес се изражава писмпм намјере (куцани текст, максималнп 1 страна, A4 фпрмат).
У наредним фазама, дпстављају се динамички бизнис план предузећа и пппуоен упитник (пбразац дпступан на
званичнпј интернет страници Града – Центар за инвеститоре).

