
 

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) и чл. 36. и 87. Статута општине Градишка („Службени гласник oпштине 
Градишка“, број 4/17) Скупштина општине Градишка  на сједници одржаној дана 
22.02.2019. доноси: 
 

 

О Д Л У К У 
 

o измјени и допуни Oдлуке о пословним зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини 

општине Градишка 
 

 

                                                               Члан 1. 
 

(1) У Oдлуци о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним 
домовима, гаражама и другим непокретностима у својини општине Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка, бр. 10/17 и 14/18)  у члану 29. став 1. иза 
алинеје алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која гласи: 
 
„- установама и организацијама чији је оснивач општина Градишка“ 
 
(2) Досадашње алинеје 2. и 3. постају алинеје 3. и 4. 
 
(3) У  истом члану став 2. мјења се и гласи: 
 
„(2) О условима и начину коришћења некретнина са корисником из става један 
алинеје 1., 2., 3. и 4. овог члана сачињава се посебан уговор, који у име општине 
закључује Начелник општине.“ 
                                                       
                                                              Члан 2.        
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-91/19 
Дана: 22.02.2019. године                                                             
Градишка                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                              СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 
                                                                                                         
                                                                                                  Миленко Павловић 
 

 

 

 

  



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 („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)  
којим је прописано да скупштина јединице  локалне самоуправе доноси одлуке о 
прибављању, управљању и располагању имовином јединце 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 у складу 
са посебним законом и чл. 36. и 87. Статута општине Градишка, којим је прописано 
да у вршењу послова из своје надлежности скупштина доноси oдлуке. 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Имајући у виду да je Општина Градишка основала одређени број установа и 
организација чији је оснивач општина и које се финансирају из буџета, а које 
немају сопствене просторије за рад већ користе пословне просторије у власништву 
општине, овом измјеном и допуном одлуке потребно је омогућити да пословне 
просторије које користе могу користити без накнаде.  
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се да Скупштина усвоји ову одлуку у предложеном тексту 


