
 

На основу чл. 65. став 3.,  69. став 1. и 134. став 2. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 и 
104/18), члана 39. став 2. т. 2. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), те чл. 36. и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка'', брoj 4/17), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 22.02.2019. године,  донијела је 

    

 
О Д Л У К У 

 
о допуни Одлуке o уређењу простора и грађевинском земљишту 

 

 

 

Члан 1. 
 
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Градишка“, бр. 6/14, 1/17, 7/17, 3/18 и 8/18)  у члану 28. иза става 3. додаје 
се нови став 4. који гласи: 
   
„(4) Уколико тржничку дјелатност обавља комунално предузеће чији је оснивач 
општина  висина мјесечне закупнине за 1m² грађевинског земљишта које се користи 
за тржничку дјелатност утврђује се у износу од 0,20 КМ/m²  за пијаце у насељеном 
мјесту Градишка и 0,10 КМ/m² у осталим насељеним мјестима.“ 
                                                                                                             
 

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Одлуке о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима 
садржан је у чл. 65. став 3., 69. став 1 и 134. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу  (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 и 
104/18) којим је прописано да  Скупштина јединице локалне самоуправе одлуком о 
прописује услове за постављање привремених објеката, односно у члану 69. став 1. 
којим је прописано да јединица доноси Одлуку којом одређује  грађевинско 
земљиште  чл. 39. став 2. т. 2. и 13. Закона о локалној самоуправи(''Службени 
гласник Републике Српске'', бр. 97/16) којим је прописано да Скупштина одлучује о 
прибављању управљању и располагању имовином општине .и члановима 36. и 87. 
Статута општине Градишка којима је прописано да Скупштина општине у обављању 
послова из своје надлежности доноси одлуке. 
 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Имајући у виду чињеницу да  Комунално предузеће „Градска чистоћа“ Градишка чији 
је оснивач и већински власник Општина поред раније повјерених комуналних 
дјелатности   већ дуже вријеме обавља и тржничку дјелатност на сточним пијацама 
на подручју општине, те да је регистровано за обављање поменуте дјелатности, 
овом одлуком се врши одређивање закупнине грађевинског земљишта за обављање 
наведене дјелатности у случају кад исту обавља комунално предузеће чији је 
оснивач општина. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 

Предлаже се да Скупштина општине усвоји ову одлуку у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 

 

 

 


