
 
На основу члана 12. став 1. Закона о легализацији бесправно изграђених 

објеката („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18), члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" број 97/16) и 
члана 87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17) 
Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 25. октобра 2018. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о субвенцијама трошкова легализације објеката 
 
 
I 

 
Овом одлуком се утврђују субвенције за плаћање ренте и трошкова уређења 
грађевинског земљишта, у поступку легализације индивидуалних стамбених и 
стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине мање од 400 m2.. 
 

     II     
 
Плаћања ренте и трошкова уређења грађевинског земљишта приликом легализације 
индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруто грађевинске 
површине мање од 400 m2., ослобођена су лица која на основу свог статуса нису 
ријешила стамбено питање, и то: 
 
 1) породице погинулих бораца, 
 2) ратни војни инвалиди I и II категорије, односно ако је инвеститор члан његовог 
породичног домаћинства, 
 3) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи или његе другог 
лица или лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, 
4) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци сталне новчане 
помоћи у складу са прописима о социјалној заштити и 
5) жене жртве рата. 

 
III 

 
Трошкови уређења грађевинског земљишта и рента се умањују за 60% приликом 
легализације индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруто 
грађевинске површине мање од 400 m2., за лица која  имају статус ратног војног 
инвалида од III до X категорије, а на основу свог статуса нису ријешила стамбено 
питање. 
 
 
        IV 
 
Трошкови уређења грађевинског земљишта и рента се умањују за 50% приликом 
легализације индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруто 
грађевинске површине мање од 400 m2., за лица која на основу свог статуса нису 
ријешила стамбено питање, и то: 
1) борци и 
2) избјеглице, расељена лица или повратници. 

 
 
 



V 
 
Повластице дате одредбама т. II, III и IV ове одлуке се односе и на плаћање накнаде за 
легализцију индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруто 
грађевинске површине мање од 400 m2., који се налази у зони осталог грађевинског 
земљишта. 
 
                   VI 
 
Лица која остварују повластице у складу са одредбама ове одлуке немају права на 
додатне повластице које су прописане чланом 53. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ бр.  6/14, 1/17, 7/17, 
3/18 и 8/18). 
 
                  VII 
 
Статус лица која имају право на субвенције прописане овом Одлуком утврђује се на 
основу потврде органа који води евиденцију о тим категоријама лица. 
Као доказ о ријешеном стамбеном питању доставља се кућна листа и увјерење 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица 
Градишка којим се потврђује да инвеститор и чланови његовог породичног 
домаћинства немају у својини други стамбени или стамбено-пословни објекат. 
 
                 VIII 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
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