На основу 13. Закона о приватизацији државних станова („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 118/11, 67/13 и 60/15) члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36. и
87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17)
Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 22.02.2019. доноси:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приватизацији државних станова

Члан 1.
У одлуци о приватизацији држаних станова („Службени гласник општине
Градишка“, број 5/07) у члану 1. алинеја 8. иза ријечи: „површине 58 m²“ ставља се
тачка, а преостали дио текста брише се.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-93/19
Дана: 22.02.2019. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
Миленко Павловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 13. Закона о
приватизацији државних станова (''Службени гласник Републике Српске'', бр.
118/11, 67/13 и 60/15) којим је прописано да станове у откуп даје Република,
општина, предузеће установа или друго правно лице које је стан изградило или по
другом основу стекло, 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 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 да Скупштина Општине Градишка 2007. године донијела одлуку о
приватизацији одређеног броја станова, међу којим и стан у ул Михајла Пупина
број 1-3 стан 3/1 површине 58,00 m² који је био у закупу, а потом у складу са
поменутом одлуком и откупљен, те како је након окончаног судског спора дошло до
поништeња уговора откупу, односно закупу са лицем које је раније откупило стан,
потребно је измјенити наведену одлуку како би се омогућило извршење судске
пресуде у предмету број: 72 0 П 003426 12 П3.

ПРИЈЕДЛОГ
Предлаже се да Скупштина усвоји ову одлуку у предложеном тексту

