
На основу члана 12. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

и члана 36. Статута Општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 

8/17) Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана  28.09.2018. године, 

д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о субвенцијама трошкова за легализацију бесправно изграђених објеката 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се субвенцијe трошкова за легализацију 

индивидуално стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката бруто 

грађевинске површине мањe од 400 м
2
, осим сложених објеката у смислу Закона о 

уређењу простора и грађењу, односно субвенцијe накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренте обрачунате у поступку издавања рјешења о 

накнадном издавању грађевинске дозволе бесправно изграђеног објекта за 

категорије утврђене овом одлуком.   

 

Члан 2. 

Накнаду из члана 1 ове одлуке не плаћају: 

1) породице погинулих бораца,  

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

њиховог породичног домаћинства, 

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

помоћи у складу са прописима социјалне заштите,  

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. 

 
Члан 3. 

Накнада из члана 1. ове одлуке умањује се сљедећим лицима: 

1)  борцима на начин: 

1.  борцима I категорије умањује се у износу од 60% од обрачунате накнаде 

2.  борцима II категорије умањује се у износу од 40% од обрачунате накнаде 

3.  борцима III категорије умањује се у износу од 20% од обрачунате накнаде 

4.  борцима IV категорије умањује се у износу од 10% од обрачунате накнаде 

2) ратним војним инвалидима на начин: 

1. ратним војним инвалидима III категорије умањује се у износу од 60% од 

обрачунате накнаде 

2. ратним војним инвалидима IV категорије умањује се у износу од 50% од 

обрачунате накнаде 

3. ратним војним инвалидима V категорије умањује се у износу од 40% од 

обрачунате накнаде 

4. ратним војним инвалидима  VI и VII категорије умањује се у износу од 30% од 

обрачунате накнаде 

5. ратним војним инвалидима VIII и IX категорије умањује се у износу од 20% од 

обрачунате накнаде 

6. ратним војним инвалидима X категорије умањује се у износу од 10% од 

обрачунате накнаде 

3) избјеглицама, расељеним лицима или повратницима умањује се у износу од 30% 

од обрачунате накнаде. 



 

Члан 4.  

(1) Статус лица из члана 2. и 3. ове одлуке утврђује се следећом 

документацијом: 

1) породице погинулих бораца свој статус доказују рјешењем о признању статуса 

издатим од стране одјељења  надлежног за послове борачко инвалидске заштите, 

2) ратни војни инвалиди статус доказују рјешењем о признању статуса и категорије 

издатим од стране одјељења надлежног за послове борачко инвалидске заштите, 

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

помоћи у складу са прописима социјалне заштите, свој статус доказују рјешењем 

издатим од стране Центра за социјални рад, 

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 свој 

статус доказују рјешењем издатим од стране Фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање, 

5) борци свој статус доказују рјешењем или увјерењем о признању статуса и 

категорије издатим од стране одјељења надлежног за послове борачко инвалидске 

заштите, 

6) избјеглице, расељена лица или повратници свој статус доказују рјешењем, 

увјерењем или потврдом издатом од стране Министарства за избјегла и расељена 

лица Републике Српске односно надлежног ОМИ-а 

 

 (2) Документација из става 1 овог члана доставља се у оригиналу или 

овјереној копији.  

 

Члан 5. 

 Уколико подносилац захтјева субвенцију може остварити по два или више 

основа наведених овом одлуком, примјењиваће се онај који је повољнији по њега. 

 

Члан 6.  

Уколико накнада из члана 1. ове одлуке након умањења по било ком 

критеријуму прелази износ већи од 1.000,00 КМ, може се измирити кроз одгођено 

плаћање до највише 12 мјесечних рата без камата.  

 
 

Члан 7.  

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Рудо“. 

 

Број:01-022-50/18                                                                                                                                                 

Датум:28.септембар 2018.године    ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                     Скупштине општине Рудо 

                                                                                             Ћировић Велибор 

 

 

 

 


