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О  Д  Л  У  К  А 

трошкова одређеним категоријама грађана у поступку

изграђених објеката на подручју општине Прњавор

општине 

просторно уређење 

године. 

 

поступку легализације 

Прњавор 



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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), плана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. 

став 1, члана 176. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор на _____, 

сједници одржаној дана __ .___. 2018. године, донијелаје 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације 

бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор 

 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком уводе се субвенције одређеним категоријама грађана у поступку 

легализације бесправно изграђених објеката. 

(2) Ова одлука се примјењује на поступак легализације индивидуално стамбених и 

индивидуално стамбено пословних објеката, бруто грађевинске површине мање од 400 м2
, 

осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу. 

 

Члан 2. 

(1) Одлука о субвенцијама трошкова у поступку легализације бесправно 

изграђених објеката се односи на објекте чији су инвеститори: 

1) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане 

помоћи у складу са прописима о социјалној заштити, 

2) породице погинули хбораца, 

3) ратни војни инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан 

њиховог породичног домаћинства, 

4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе 

другог лица и лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, 

5) борци, 

6) ратни војни инвалиди од III до X категорије,  

7) избјеглице, расељена лица или повратници,  

8) жене жртве рата. 

 

Члан 3. 

(1) Инвеститори, односно власници објеката су дужни платити накнаду за уређење 

градског грађевинског земљишта и ренту, у поступку издавања рјешења о накнадном 

издавању грађевинске дозволе бесправно изграђеног објекта. 

(2) Накнада за уређење и рента, могу се платити на један од следећих начина: 

1)   у цјелокупном износу 

2)  20% прије издавања рјешења о накнадном издавању грађевинске дозволе, а 

преостали дио, на основу уговора потписаног са начелником општине у 10 једнаких 

мјесечних рата, ако висина преосталог дијела износи више од 1000,00 КМ. 

 



(3) Накнаде се утврђују рјешењем које по службеној дужности доноси орган 

јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове, након што орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за послове издавања накнадне грађевинске дозволе утврди 

да су испуњени сви други услови и достави потребне податке за обрачун ових накнада. 

 

Члан 4. 

(1) Овом одлуком се установљавају три категорије инвеститора или власника 

објеката, којима се уводе субвенције, у односу на редовне трошкове накнаде за уређење 

земљишта и ренте: 

1) прва категорија- породице погинулих бораца, не подлијежу обавези плаћања 

накнаде 

2) друга категорија-  ратни војни инвалиди I или II категорије и чланови њиховог 

домаћинства; ратни војни инвалиди од III до X категорије; и борци, који плаћају накнаду у 

висини 10% од редовног износа 

3) трећа категорија – лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су 

примаоци новчане помоћи у складу са прописима о социјалној заштити; цивилна лица са 

инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су 

дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица; избјеглице, расељена лица или 

повратници; и жене жртве рата, плаћају накнаду у висини 20% од редовног износа.  

         (2)  Лица свих категорија, у поступку легализације, свој статус доказују прилагањем 

рјешења, потвде, увјерења или другог доказа надлежних органа. 

 

Члан 5. 

(1) У колико се ради о инвеститорима или власницима објеката које није могуће 

трајно легализовати, из члана 13. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката, 

накнада се плаћа у висини од 35 % од субвенцираног износа прије издавања рјешења о 

привременом задржавању. 

 (2) Након доношења спроведбеног документа просторног уређења или након 

рјешавања власничког статуса земљишта, доноси се рјешење о трајном 

задржавањуобјекта.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општинеПрњавор“.  

 

 

Број:    _____________                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:_____________                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                            ЖељкоСимић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 



 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
ПРВНИ ОСНОВ 
 

Законом о легализацијибесправноизграђенихобјеката, у члану 12. став 

1.(„СлужбенигласникРепубликеСрпске“, број 62/18) 

прописаноједаопштинемогудонијетипосебнеодлуке о 

субвенцијаматрошкованакнадазабесправнеиндивидуалнестамбене и 

индивидуалнестамбенопословнеобјектебрутограђевинскеповршинемањеод 400 м
2
, 

осимсложенихобјеката у смислуЗакона о уређењупростора и грађењу. У 

истомчланујепрописанодасеоваодлукадоноси у рокуод 60 

данаодданаступањанаснагуовогзакона.  

Остализаконски и подзаконскиактикојичинеосновзадоношењеовеодлукејесу:члан 39. 

Закона о локалнојсамоуправи( „СлужбенигласникРепубликеСрпске“, број 97/16), члан 37. 

СтатутаопштинеПрњавор („ СлужбенигласникопштинеПрњавор“, број 15/17 и 12/18), члан 

161. став 1., члан 176. Пословника о радуСкупштинеопштинеПрњавор( 

„СлужбенигласникопштинеПрњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) којимаједато у 

надлежностСкупштинидоношењеоваквиходлука. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

НовимЗаконом о легализацијибесправноизграђенихобјеката, којијеступионаснагу 

18. јула, прописанајезајединицилокалнесамоуправемогућностдоношењапосебнеодлуке о 

субвенцијаманакнадазауређењеградскогграђевинскогземљишта и ренте, обрачунате у 

поступкуиздавањанакнаднеграђевинскедозволе. Предходнаверзијазакона, 

дозвољавалајетакођеолакшицезапојединекатегоријеграђанаприликомлегализацијеобјеката. 

Основнаверзијасадашњег, новогзаконанијепредвидјелаолакшице, 

алиједаламогућностскупштинамајединицелокалнесамоуправедаонесвојомпосебномодлуко

муведусубвенције, све у року 60 дана, одданаступањанаснагузакона. У 

циљупостизањаштобољихрезултатанапољулегализације, 

предложенесуолакшицезаонекатегоријеграђанакојесуодређенезаконом. 

Можесерећидазаконскаодредба и предложенаодлука у себисадрже и 

социјалнукомпоненту. У активностимакојесупредходиледоношењуовеодлуке, 

консултованасуудружењаграђанакојаимајуправонасубвенције, и 

једногласноједатаподршкапредложеномрјешењу. У финансијскомсмислу, 

легализацијабитребалазначитиповећанприливновчанихсредстава у буџетопштине. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
Запровођењеовеодлукенисупотребнафинансијскасредства. 

 

 

 

 

 


