Број 4

„Службени гласник општине Градишка“

На основу члана 39. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16 ) и чланова 35.
и 72. Статута општине Градишка ("Службени
гласник општине Градишка" број 3/14),
Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној 01.06.2017. године, донијела ј е
ОДЛУКУ
о усвајању Плана капиталних улагања за
2017. годину
I
Скупштина општине Градишка усваја
План капиталних улагања за 2017. годину.
II
План из тачке I je саставни дио ове
одлуке.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Градишка''.
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Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

ПЛАН
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
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неспремност да се изнађу могућа рјешења
са институцијама Републике Српске и банкарским сектором, одложили су рјешавање
многих од питања комуналне инфраструктуре, као и других капиталних пројеката до
данашњих дана.
Развој комуналне инфраструктуре је
увијек приоритетно питање наше локалне
заједнице и најбитнија претпоставка за осигурање животних потреба грађанима општине Градишка, те привлачења потенцијалних
инвеститора и стварања услова за несметан
развој привредних капацитета на подручју
општине.
Израда и реализација Плана капиталних улагања треба да омогући спровођење
главних стратегија развоја обезбјеђењем
локалних инвестиција, како за становништво,
тако и за привреднике који дјелатност
обављају на подручју општине Градишка.
Постојање Плана капиталних улагања
локалне заједнице повећава шансе за прибављање средстава из других јавних и донаторских извора.
Планиране активности на плану
развоја комуналне инфраструктуре неопходно је координирати са јавним комуналним
предузећима јер то омогућава већу ефикасност и рационализацију у провођењу финансирања и реализације пројеката.
Акциони план капиталних улагања за
2017.годину, приказан је у табеларном облику, гдје су поред планираних инвести-ција у
капиталне пројекте, наведени извори финансирања, носиоци имлементације пројеката и
крајњи корисници.

УВОД
Општина Градишка је ушла у четврту
годину реализације Статегије развоја општине Градишка за период 2014-2020.године.
Иако је Стратегија развоја имала за циљ да се
створе услови за наставак реализације раније
започетих захвата у области комуналне
инфраструктуре, као основе за остваривање
процеса развоја општине, није дошло до
значајних активности на том плану.
С једне стране скромне финансијске
могућности, а са друге стране помањкање
воље, оспоравање раније предвиђених рјешења, незнање и настојање да се улази у одређене промјене без оправданог разлога, те

Подлоге које су кориштене при изради
Акционог плана су:
1. Програм капиталних инвестиција за
период 2016-2020.године
2. Стратегија развоја општине Градишка
2014-2020. године
3. Преглед исказаних приоритета у
области
унапређења
система
водоснадбјевања, одводње отпадних
вода и управљања чврстим отпадом,
као и других комуналних потреба
4. Планови инфраструктурног опремања
Агроиндустријске зоне Нова Топола
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ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
План капиталних улагања се заснива на
слиједећим финансијским основама:
- на повећању буџетских прихода
Општине у наредном периоду,
- на додатном задужењу Општине за
реализацију главних инфраструктурних и
јавних објеката,
- на могућим грантовима виших
нивоа власти и
- на донацијама међународних и
других организација
Повећање прихода буџета општине
подразумјева реално захватање изворних
прихода: комуналне накнаде, пореза на
некретнине, закуп пословног простора и
јавних
површина,продају
грађевинског
земљишта у Агрозони и на другим подручјима и увођење рестрикција и буџетске
штедње, што ће повећати буџетске могућности за финансирање капиталних потреба.
Репрограмом постојећег кредитног
задужења, омогућит ће се ново додатно
задужење за потребе финансирања стратешких објеката, а прије свега: инфраструктуре
у Агроиндустријској зони Нова Топола,
реконструкцију главних објеката и опреме за
производњу и дистрибуцију питке воде, те
заштиту водоизворишта, што је битна гаранција за континуирано снадбјевање становништва, привредних субјеката и институција
јавних служби.
Поред ових инфраструктурних пројеката обезбједиће се и довршење изградње
спортске дворане, битног објекта за проширење садржаја и побољшање друштвеног
живота.Репрограм постојећих обавеза и ново
задужење ће бити засновано на реалним
могућностима Општине, уобзирујући ефектуирање инфраструктурно опремљене Агроиндустријске зоне, кроз продају грађевинског
земљишта,наплату пореза на некретнине,
ново запошљавање и укупан економски
развој општине.
Иако се налазимо у врло сложеним
економским условима, Општина рачуна на
подршку Владе Републике Српске (о чему
постоје одређени прелиминарни договори),
код довршења спортске дворане, која ће
поред спортских садржаја представљати
центар културних и естрадних манифестација и мјесто пословних сусрета.
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Општина рачуна у наредном периоду
на одређену подршку међународних донатора, а прије свега кад је у питању обнова
Вјећнице (Старе зграде општине) и реализације инфраструктурних
пројеката у
мјесних заједница.
Број:01-022-203/17
Датум:01.06.2017.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВОРИ ФИНАНИРАЊА за улагања у 2017.год
Ред.бр

1.

2
2.1.
2.2.

3
3.1.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

НАМЈЕНА УЛАГАЊА
(ПРОЈЕКТИ)

Предрачунска
вриједност

Улагања у
2017. год.

Виши
ниво
власти

Буџет

Грантови и
донације

197.500

197.500

197.500

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Просторно-планска документација

250.000
150.000

250.000
150.000

250.000
150.000

Инвестиционо-техничка
документација (пројекти)

100.000

100.000

100.000

200.000

200.000

200.000

200.000
7.796.500

200.000
4.496.500

200.000
2.146.500

2.300.000

5.200.000

2.500.000

200.000

2.300.000

1.074.000

1.074.000

1.074.000

300.000

300.000

300.000

15.000

15.000

15.000

200.000

200.000

200.000

Путеви, мостови,улице
Реконструкција некатегор. путева и
јавне расвјете
Издаци за обнову спомен обиљежја
Санација зграда у власништву
општине-домови културе,спортскорекреативни објекти и др.
Издаци за инвестиционо одржавање и
адаптацију зграда (ПВЈ)
Реконстукција зграда и објекатабуџетски корисници
Реконструкција зграде Вјећнице (Стара
зграда општине)

5.

Наставак радова-изградња спортске
дворане у Градишци

I

СВЕУКУПНО (1+2+3+4+5):

100.000

100.000

100.000

107.500

107.500

107.500

800.000

200.000

150.000

Корисници

Кредити

ИНСТИТУЦИОНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
(информатичка опрема,превозна
средства, канцеларијски
намјештај,паркинг апарат и ватрогасна
опрема)

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ
Издаци за прибављање земљишта
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктура у Агроиндустријску
зону Нова Топола

Носиоци
импламентације

Општинска управа

Општинска управа

Запослени у
Општинској управи

Локално становништво,
привредници

Општинска управа

Локално становништво,
привредници

Општинска управа

Привредници/
инвеститори

Општинска управа

Локално становништво,
привредници, јавне
установе

Општинска управа

Лок. становништво,
спортски
клубови,привредници

50.000

5.200.000

2.600.000

-

2.600.000

13.644.000

7.744.000

2.794.000

4.900.000

50.000
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НАМЈЕНА УЛАГАЊА
(ПРОЈЕКТИ)

6.

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

II

III

IV

Капитална улагања
КП Водовод Градишка
- реконструкција водоторња
- аутоматизација управљања на
водоизворишту и скада систем на
цијелом водоводном систему
- реконструкција хидромашинског
дијела водоизворишта
- модернизација управљачког
система производње и дистрибуције
воде
Набавка опреме за мјерење на
систему дистрибуције воде
Набавка мобилне опреме за
снимање канализационог система и
опреме за детекцију кварова на
водоводној мрежи
Израда Програма заштите
водоизворишта
Изградња примарног цјевовода за
МЗ Орахова
Израда Студије изводљивости
водоснадбјевања насеља у Љевче
пољу
УКУПНА ПЛАНИРАНА
УЛАГАЊА КП ВОДОВОД:
КП ЧИСТОЋА
Набавка опреме:
- аутосмећар,подизач контејнера,
полуприколица за транспорт
отпада,ровокопач,гредер,мултифунк
ционална машина са
прикључцима,опрема за одржавање
зелених површина

СВЕУКУПНО ( I+II+III):
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КАПИТАЛНА УЛАГАЊА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2017 ГОДИНИ
Предрачунска
Властити
Виши
Грантови и
Улагања у извори
Кредити
вриједност
ниво
донације
2017.
пред. и
власти
буџет опш

Носиоци
импламентације

1.800.000

1.800.000

30.000

30.000

1.800.000

КП Водовод

Корисници

Локално становништво,
привредници

Локално
становништво,привредници

30.000
КП Водовод

110.000

110.000

200.000

50.000

450.000

100.000

45.000

45.000

45.000

2.635.000

2.135.000

95.000

110.000

50.000

КП Водовод

КП Водовод

Локално
становништво,привредници
Локално
становништво,привредници
Становништво МЗ Орахова

100.000

КП Водовод
КП Водовод
Становништво насеља у Љевче
пољу

1.800.000

800.000

800.000

100.000

700.000

17.079.000

10.679.000

2.989.000

7.400.000

240.000

КП Чистоћа ће
наведена улагања
финансирати
властитим
средствима и
кредитним
средствима
290.000

Локално становништво,
привредници

