НАЦРТ

На основу чл. 81. став 2. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 71/12), чл. 26., 39. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 87. Статута општине Градишка
(“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17), Скупштина општине Градишка на
19. редовној сједници одржаној ____.11.2018. године, д о н о с и‚

ОДЛУКУ
о измјени Програма заштите од пожара
општине Градишка за 2018. годину

I
У Програму заштите од пожара општине Градишка за 2018. годину („Службени гласник
општине Градишка“, број 11/17) поглавље III тачка 5. се мијења и гласи:
„План утрошка средстава која се прикупе на трезор јавних прихода општине у складу са
чланом 81. став 2. тачка 3. Закона о заштити од пожара за 2018. год.
Планиранани износ који се очекује према одредби члана 81. став 2. тачка б. Закона о
заштити од пожара («Службени гласник РС», број 71/12), односно средстава за
финансирање посебних мјера заштите од пожара је 150.000,00 КМ.
План утрошка:
- отплата кредита за набавку ватрогасног возила ......................................39.000,00 КМ
(у 2018. год. извршиће се потпуна исплата обавеза по кредиту)
- додатна средства за набавку малог навалног возила..............................34.000,00 КМ
(набавка се финансира одобреним средствима од стране Ватрогасног савеза РС у
износу од 200.000,00 КМ)
- преостала финансијска средства ће се преусмјерити за буџетску 2019. год.“

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

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за Одлуку о измјени Програма заштите од пожара општине Градишка за
2018. год., чл. 29., 39. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16) и члана 87. Статута општине Градишка (“Службени гласник општине
Градишка”, број 4/17).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Укупна средства за финансирање заштите од пожара у 2018. години била су предвиђена
првобитним програмом у износу од 150.000,00 КМ, а наведеним измјенама обезбједиће се
финансијска средства за реализацију капиталних пројеката у вези техничког опремања
Професионалне ватрогасне јединице Градишка у 2019. год.

ПРИЈЕДЛОГ
Предлаже се Скупштини општине Градишка да Одлуку о измјени Програма заштите од
пожара за 2018. годину усвоји у предложеном тексту.
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