
Доступне greenfield локације       инфо:  +387 51 220 280 

 

СЛПБПДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИНВЕСТИРАОЕ У ППСЛПВНПЈ ЗПНИ “РАМИЋИ- 
БАОАЛУКА” И ЛПКАЦИЈЕ ЗА ППСЛПВАОЕ КПД „ЈЕЛШИНГРАДА“ 
 
Град Баоа Лука, у циљу ствараоа штп ппвпљнијег ппслпвнпг амбијента , пд 2015.гпд у кпнтинуитету ради на припреми 
ппнуде градскпг грађевинскпг земљишта у ппслпвним зпнама и лпкацијама предвиђеним за ппслпваое, 
заинтереспваним инвеститприма.  Град, заинтереспваним инвеститприма, мпже да ппнуди некпликп инфраструктурнп 
ппремљених greenfield лпкација за улагаоа ради ппкретаоа прпизвпдое.  

 
Лпкација бр.1 – Парцела 1283/31 (У Ппслпвнпј зпни „Рамићи – Баоа Лука“) 

 

      
 

Парцела 1283/31 (У ПЗ „Рамићи – Баоа Лука“) 

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

Удаљенпст пд центра града 7km, и пд аерпдрпма 25km. 

Дпступнпст: Дпступна накпн регулације впдптпка ријеке Иваштанке 

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

Тпкпм 2016.гпд и 2017.гпд, 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 каблпвкса 
инфраструктура, те јавна расвјета).  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 11.000 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације – усменпг 
надметаоа. 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпји је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план Ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука. 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле. 
(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни. 

 

 

 



Лпкација бр.2 – Парцела 1283/32 (У Ппслпвнпј зпни „Рамићи – Баоа Лука“) 

 
 

  
     
 

Парцела 1283/32 (У ПЗ „Рамићи – Баоа Лука“) 

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

Удаљенпст пд центра града 7km, и пд аерпдрпма 25km. 

Дпступнпст: Дпступна накпн регулације впдптпка ријеке Иваштанке и измјена у Регулаципнпм 
плану „Рамићи“  

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

Тпкпм 2016.гпд и 2017.гпд, 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 каблпвкса 
инфраструктура, те јавна расвјета).  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 7.000 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације - усменпг 
надметаоа 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпји је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план Ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука. 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

   

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле.  
(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Лпкација бр.3 – Парцела 1283/33 (У Ппслпвнпј зпни „Рамићи – Баоа Лука“) 

 

      
 
 

Парцела 1283/33 (У ПЗ „Рамићи – Баоа Лука“) 

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

Удаљенпст пд центра града 7km, и пд аерпдрпма 25km. 

Дпступнпст: Дпступна накпн регулације впдптпка ријеке Иваштанке 

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

Тпкпм 2016.гпд и 2017.гпд, 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 каблпвкса 
инфраструктура, те јавна расвјета).  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 4.000 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације – усменпг 
надметаоа. 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпји је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план Ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука. 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

   

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле. 

(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Лпкација бр.4 – Парцела 1283/1 (У Ппслпвнпј зпни „Рамићи – Баоа Лука“ – бивша кптлпвница) 

 

      
 
 

Парцела 1283/1 (У ПЗ „Рамићи – Баоа Лука“) 

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

Удаљенпст пд центра града 7km, и пд аерпдрпма 25km. 

Лпкација има директан приступ индустријскпм кплпсијеку кпји улази у кпмплекс 
Ппслпвне зпне. 

Дпступнпст: Дпступна накпн завршетка на радпвима рушеоа дптрајалпг пбјекта старе кптлпвнице 
кпји није у упптреби; пплпвинпм 2020.гпд 

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

Тпкпм 2016.гпд и 2017.гпд, 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 каблпвкса 
инфраструктура, те јавна расвјета).  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 9.000 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације – усменпг 
надметаоа 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпји је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план Ппслпвне зпне „Рамићи – Баоа Лука. 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

   

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле. 

(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни. 

 

 
 
 
 
 
 



Лпкација бр.5 – Парцела А  (У зпни за ппслпваое кпд „Јелшинграда“) 

 

    
 

Парцела A (У ПЗ „Јелшинград“) 

Лпкација: У зпни за ппслпваое кпд „Јелшинграда“, удаена пд аутппута Баоа Лука – Градишка 
пкп 2 km, пд центра града 4 km, и пд аерпдрпма пкп 21km. 

Лпкација нема директан приступ, у припреми је изградоа приступне сапбраћајнице 

Дпступнпст: Дпступна накпн завршетка извпђеоа приступне сапбраћајнице и накпн прпцедуре 
уписа у катастарске коиге накпн цијепаоа; друга пплпвина 2020.гпд – ппчетак 
2021.гпд. 

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

У припреми је изградоа асфалтне приступне сапбраћајница са трптпарима, са 
кпмплетнпм инфраструктурпм (фекална и пбпринска канализација, впдпвпд, 
телекпмуникацијска и електрпенергетска каблпвкса инфраструктура), пптребних 
прпфила, радијуса и нпсивпсти.  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 28.100 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације – усменпг 
надметаоа 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпји је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план „Јелшинград – РП, Твпрница стрпјева уређаја и алата – нпвелисани 
план“ (сл.Гл.БЛ 06/18). 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

   

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни 

 

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле. 
(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

 

Специфичнпст: У зависнпсти пд исказанпг интереса пптенцијалних инвеститпра, мпгуће је дату 
парцелу ппдијелити на некпликп маоих.  

 
 
 
 
 
 



Лпкација бр.6 – Парцела Б  (У зпни за ппслпваое кпд „Јелшинграда“) 

 

  
 

Парцела , већи дип пд 883/1 (У ПЗ „Јелшинград“) 

Лпкација: У зпни за ппслпваое кпд „Јелшинграда“, удаена пд аутппута Баоа Лука – Градишка 
пкп 2 km, пд центра града 4 km, и пд аерпдрпма пкп 21km. 

Лпкација има директан приступ 

Дпступнпст: Дпступна накпн завршетка прпцедуре уписа у катастарске коиге накпн цијепаоа; 
пплпвинпм 2020.гпд 

Тип лпкације: Greenfield 

Распплпжива 
инфраструктура: 

Асфалтна сапбраћајница са трптпарима, са кпмплетнпм инфраструктурпм (фекална и 
пбпринска канализација, впдпвпд, телекпмуникацијска и електрпенергетска каблпвкса 
инфраструктура).  

Ппвршина грађевинске 
парцеле: 

Cca 16.100 m² 

Власништвп: Град Баоа Лука 

Инвестиципне мпгућнпсти: Куппвина  

Цијена прпдаје 

земљишта у зпни 

Цијена земљишта биће утврђена прпцјенпм тржишне вриједнпсти пд стране 
пвлаштенпг судскпг прпцјенитеља и бити предмет прпдаје путем лицитације – усменпг 
надметаоа 

Дпкументација пптребна за 
инвестираое у зпну / 
пбјекат и прган кпје је 
издаје 

Ппстпји:  

Регулаципни план „Јелшинград – РП, Твпрница стрпјева уређаја и алата – нпвелисани 
план“ (сл.Гл.БЛ 06/18). 

За изградоу нпвпг ппслпвнпг пбјекта пптребнп је израдити УТ услпве, техничку 
дпкументацију и за оу прибавити пптребне грађевинске и упптребне дпзвпле. 

   

Ппсебна ппгпднпст: За изградоу прпизвпдних пбјеката, инвеститпри су пслпбпђени плаћаоа накнада за 
трпшкпве уређеоа грађевинскпг земљишта и ренту, тј. трпшкпве грађевинске дпзвпле. 
(Службени гласник града Баоа Лука бр. 41/19). 

Ппгпднпст намјене: Припритетни сектпр за инвестираое је прпизвпдни. 

 

 
Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на телефпн: 
Tel: +387 51 220 280 
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 сајту града – центар за инвеститпре). 


