
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16), члана 22. Закона о стварним правима  (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 7. Одлуке о пословним 
зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима гаражама и другим непокре-
тностима у својини општине Градишка (''Службени гласник Општине Градишка'', број 
10/17) и чл. 36. и 87. Статута Општине Градишка (''Службени гласник Општине Гради-
шка'', број 4/17) Скупштина општине Градишка  на сједници одржаној дана 22.02.2018. 
године доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

о висини закупнине за пословне, зграде, пословне просторије, 
друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини 

општине Градишка за 2018. годину. 
 
 

Члан 1. 
 
(1) Овом одлуком утврђује се висна закупнине за пословне зграде, пословне просторије, 
друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини општине у смислу члана 2. 
Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима гаражама 
и другим непокретностима у својини општине Градишка (''Службени гласник Општине 
Градишка'', број 10/17) за 2018.годину. 
 
(2) Износи утврђени овом одлуком представљају почетнe износe закупнине за непокре-
тности из става 1. овог члана. 
 

Члан 2. 
 
Висина закупине за непокретности и за члана 1. утврђује се према врсти непокрености и 
њеном положају у односу на зоне градског грађевинског земљишта. 
 

Члан 3. 
 
(1) Према врсти непокретности која се издаје у закуп и њеном положају у утврђују се 
сљедећи почетни износи закупнине: 
 
а) Пословне зграде и пословне просторије: 

I  зона 10.00 КМ/м2, 
II зона 8.00 КМ/м2, 
III зона 6.00 КМ/м2, 
IV зона 4.00 КМ/м2, 
V зона 3.00 KM/м2 и 
VI зона и остало грађевинско земљиште 2.00 KM/м2.  

 
б) Гараже без обзира на зону 1,5 КМ/м2. 
 
в) Друштвени домови: 
 
 - од 0,80 КМ/м2 - 1,20 КМ/м2 у зависности од локације и стања дома за садржаје 
комерцијалног карактера. 
- од 0,40 КМ/м - 0,60 КМ/м2 за садржаје некомерцијалног  карактера (културни 
хуманитарни и сл.) 
 
- Изузетно уколико се просторије друштвеног дома користе за инфраструктурне уређаје, 
инсталације и друге сличне намјене 15.00 КМ/м2. 
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г) Друге непокретности (спортски терени, објекти и сл.) од 0,40 КМ/м2  - 1,20 КМ/м2  у 
зависности од стања и локације објеката/терена. 
 
(2) Износи закупнине и  става 1. увећавају се по основу пореза на додату вриједност.  
 

Члан 4. 
 
У случају да се непокретности из претходног члана издају непосредном погодбом након 
неуспијелог поновљеног поступка прикупљања писмених понуда висина закупнине не 
може бити мања од 50% закупнине из члана 3. ове Одлуке.   
 
                                                         

Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-58/18 
Дана:22.02.2018.године                                                                
Градишка                                                                                   
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                          СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 
                                                                                                         
                                                                                                 Миленко Павловић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Слуужбени гласник Републике Српске“, број 97/16)  
којим је прописано да скупштина јединице  локалне самоуправе доноси одлуке о 
прибављању, управљању и располагању имовином једнице локалне самоуправе, 
члану 22. Закона о стварним правима  (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16) којим је прописано да јединица локалне 
самоуправе у погледу имовинских права изједначена са другим власницима 
имовине, те да имовином локалне самоуправе располаже орган надлежан 
одређен у складу са посебним законом, члану 7. Одлуке о пословним зградама, 
пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине Градишка (''Службени гласник Општине 
Градишка'', број 10/17) којим је прописано да Скупштина посебном одлуком за 
сваку каленарску годину утврђује висину закупнине и чл. 36. и 87. Статута 
општине Градишка, којим је прописано да у вршењу послова из своје надлежности 
скупштина доноси Одлуке. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Имајући у виду чињеницу да је Скупштина општине на сједници од 28.11.2017. 
године донијела Одлуку о пословним зградама, пословним просторијма, 
друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини општине 
Градишка којом се прописује начин управљања, располагања и издавања у закуп 
поменутих непокретности, потребно је ради њеног потпуног оживотворења у 
складу са чланом 7. исте утврдити почетну висину закупнине. 
 
Доношењем ове одлуке стварају се претпоставке за почетак примјене напријед 
наведене Одлуке, а што ће допријети кавалитетнијем управљању општинском 
имовином и  остварењу већих прихода по том основу. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се да Скупштина општине усвоји ову одлуку у предложеном тексту. 
 


