НАЦРТ

На основу члана 39 став (2) тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и чл. 36 став (2) тачка 7) и 87 Статута
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17), Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној ___________ 2018. године д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени Програма уређења грађевинског земљишта
за 2018. годину

I
У Програму уређења грађевинског земљишта за 2018. годину („Службени
гласник општине Градишка“, број 11/17) тачка II мијења се и гласи:

Кроз табеларне прегледе дају се финансијски износи намјенских расхода
како слиједи:
1. Планиране обавезе везане за просторно-планску документацију у 2018. годину
2. Планиране обавезе за израду пројектне документације у 2018.години.
3. Расходи за стручне услуге
4. Трошкови уклањања објеката

1. Израда просторно планске документације
Измјена просторног плана за пословну зону Лиман

9.308,52 КМ

Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8
– источни дио градске зоне Градишке „Градишка исток“
Израда Регулационог плана дијела центра Градишке

7.008,30 КМ
6.891,30 КМ

Израда урбанистичко-техничких услова и стручних
елабората
Геодетски послови – цијепањe парцела и снимањe
подлога

51.791.88 КМ

Израда просторно планске документације укупно

100.000,00 КМ

25.000,00 КМ

2. Израда пројектне документације
Израда геомеханичког елабората за потребе изградње
административно-пословног објекта у Градишци
Израда допуне пројектне документације за изведбени
пројекат обилазнице око Градишке - хидротехничка фаза
и израда Главног пројекта за изградњу привремене
монтажне кружне раскрснице на укрштању улица
Видовданска и Козарских бригада.

5 838,30 КМ

Израда пројекта туристичке сигнализације на подручју
општине Градишка
Израда главног пројекта улице 16. крајишке бригаде

5.382,00 КМ

Израда главног пројекта инфраструктуре у
Агроиндустријској зони Нова Топола
Израда главног пројекта тротоара на дионици
магистралног пута М-16 Нова Топла – Градишка у
дужини 1 км
Израда идејног пројекта санације ОМШ „Бранко
Смиљанић“ Градишка
Израда главног пројекта планинског дома у Суботићима

6.903,00 КМ

Пројекат утврђивања стања и приједлог санације дома
културе у Новој Тополи
Израда главног пројекта за адаптацију дома културе у
Новој Тополи
Израда главног пројекта за адаптацију друштвеног дома
у МЗ Врбашка
Израда пројектне документације за мостове у МЗ
Милошево Брдо и МЗ Горњи Подградци
Израда пројектне документације за водоснабдијевање
мјесних заједница Гашница и Орахова
Израда елабората истражнх геомеханичких радова за
градски пречистач отпадних вода
Израда пројектне документације укупно

4.680,00 КМ

6.259,50 КМ

7.008,30 КМ

6.727,50 КМ

1.591,20 КМ
5.142,34 КМ

6.552,00 КМ
2.700,45 КМ
6.601,00 КМ
5.616,00 КМ
7.020,00 КМ
78.021,59 КМ

3. Расходи за стручне услуге
Програмске услуге и трошкови техничког пријема, УТ
услова, контроле техничке документације и надзора над
извођењем објеката, успостављање ГИС система
Расходи за стручне услуге

55.000,00 КМ

55.000,00 КМ

4. Трошкови уклањања објеката
Трошкови уклањања физички дотрајалих објеката

5.000 КМ

Трошкови уклањања објеката

5.000 КМ

1. Израда просторно планске документације укупно

100.000,00 КМ

2. Израда пројектне документације укупно

78.021,59 КМ

3. Расходи за стручне услуге

55.000,00 КМ

4. Трошкови уклањања објеката

5.000,00 КМ

УКУПНО

238.021,59 КМ

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

Број: 01-022- _____ /18
Датум: ___ .11.2018. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског
земљишта за 2018. годину садржан је у одредбама члана 39 став (2) тачка 7)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и
чл. 36 став (2) тачка 7) и 87 Статута општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17)
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Укупна средства за израду просторно-планске документације, израду пројектне
документације, расходи за стручне услуге и расходи за уклањање објеката у 2018.
години била су предвиђена првобитним програмом у износу од 330.000,00 КМ, а
наведеним измјенама износ је смањен на приближно 240.000,00 КМ. Сразмјерно
смањењу укупних средстава за око 80.000,00 КМ извршено је и смањење у намјени
средстава, тако да је за израду просторно-планске документације предвиђено
100.000,00 КМ, израду пројектне документације 78.000,00 КМ, расходе за стручне
услуге 55.000,00 КМ и расходе за уклањање објеката 5.000,00 КМ.
ПРИЈЕДЛОГ
Предлаже се Скупштини општине Градишка да Одлуку о измјени Програма
уређења грађевинског земљишта за 2018. годину усвоји у предложеном тексту.

