
 
На основу члана 39. став 2. т. 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 5. став 2. и 29. Одлуке о пословним 
зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим 
непокретностима у својини општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'', бр. 10/17 и 14/18) те чл. 36. и 87. Статута oпштине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка'', брoj 4/17), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 22.02.2019. донијела је 
 

                                                                        О Д Л У К У 
 

о  уступању на коришћење земљишта без накнаде 
Удружењу ратних војних инвалида одбрамбено - отаџбинског рата 

 
                                                                      I 
 
Овом Одлуком уступа се на привремено коришћење без накнаде дио парцеле 
означене као к. ч. 2524/33 К. О. Градишка 1 у површини од 1459,00 m² Удружењу 
Ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата.  
 
 

II 
 
Парцела из тачке I уступа се ради организације и наплате паркирања моторних 
возила, а са циљем прикупљања новчаних средстава за потребе рада Удружења 
Ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата. 
                                                                   

III 
 
Уступање парцеле из тачке I врши се на период од jeдне године од ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

IV 
 Начелник општине ће са корисником земљишта закључити посебан уговор о 
начину и условима коришћења земљишта из тачке I ове Одлуке. 
 
  

V 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
Гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-92/19 
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                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
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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. т 13.  
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) 
којим је прописано да  Скупштина јединица локалне самоуправе  у оквиру својих 
надлежности одлучује о имовини јединице локалне самоуправе, члановима 5. став 
2. и члана 30. Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, 
друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини општине 
Градишка којима је прописано да Одлуку о уступању на коришћење без накнаде 
непокретности у својини општине доноси Скупштина на приједлог Начелника, 
односно да се непокретности у својини општине могу уступити на коришћење без 
накнаде између осталог хуманитарним организацијама, удружењима грађана и 
организацијама у области културе и спорта, те 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 су ратни војни инвалиди посебно рањива друштвена 
група, која је због свог здравственог стања (инвалидитет узрокован рањавањем) у 
изузетно неповољном положају, прије свега у погледу могућности запошљавања, 
Општина у оквиру могућности континуирано пружа помоћ Удружењу ратних војних 
инвалида општине Градишка. 
Доношењем ове Одлуке жели се пружити додатна помоћ удружењу које окупља 
РВИ кроз стварање могућности да организацијом наплате паркирања прибаве 
додатна финансијска средства, те да се на тај начин додатно побољша положај  
Удружења Ратних војних инвалида одбрамбено отаџбинског рата и њених 
чланова. 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 

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


