(НАЦРТ)
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16) и члана 36 и 87. Статута општине Градишка (“Службени
гласник општине Градишка”, број 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној ______________ д о н о с и
ОДЛУКУ
o измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. годину

I
У Програму комуналне инфраструктуре за 2018. годину („Службени Гласник
општине Градишка“, број: 11/17) у тачки I други пасус иза ријечи „водоснабдјевања
и канализације“ ставља се тачка, а преостали дио текста брише се.

II
тачка II мијења се и гласи:
„II -

САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТРОТОАРИ

У 2018. години у оквиру саобраћајне инфраструктуре планира се: изградња улице
Јована Цвијића, изградња тротоара са десне стране улице Петра Пеције,
изградња тротоара у Новој Тополи и Горњим Подградцима те реконструкција и
асфалтирање дионица локалних и некатегорисаних путева на подручју општине
Градишка.
Укупно планирана средства за ову намјену износе ......................... 2.501.000,00 КМ
Σ II ......................... 2.501.000,00 KM“
III
Тачка III мијења се и гласи:
„III - ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЈЕВАЊА
У циљу стварања стабилних услова континуираног водоснабдјевања у 2018.
години планира се следеће:
1. Аутоматизација цјелокупног водоводног система........................70.000,00 КМ
2. Адаптација водоторња са управљачком зградом, опреме, цјевовода,
фазонских комада и арматуре на водоизворишту Жеравица ... 600.000,00 КМ
3. Изградња водовода Гашница, Орахова....................................... 464.000,00 КМ

4. Довршетак система одводње фекалних вода са изградњом пречистача
отпадних вода, као и извођење структурних радова на оборинској канализацији у
Агроиндустријској зони Нова Топола................................................1.151.000,00 КМ
Σ III ................. 2.285.000,00 KM
_________________________________
СВЕУКУПНО ..................... 4.786.000,00 KM“
IV
„Тачка IV“ брише се.
V
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 доношење Одлуке садржан је у члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), којим између
осталог прописано да органи јединица локалне самоуправе обезбјеђује услове за
обављање комуналних дјелатности, те обезбјеђује материјалне и друге
претпоставке за изградњу комуналне, те члановима 36. и 87. Статута општине
Градишка којим је прописано да Скупштина у вршењу послова из своје
надлежности доноси одлуке.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Разлози за доношење ове одлуке огледају се у чињеници да због значајног
недостатка финансијских средстава није било могуће реализовати све активности
на изградњи комуналне инфраструктуре које су биле предвиђене првобитно
усвојеним програмом за 2018. годину.
Сходно наведеном потребно је донијети ову одлуку о измјенама програма којом се
активности на изградњи комуналне инфраструктуре у 2018. години усклађују са
расположивим финансијским средствима за ове намјене.

ПРИЈЕДЛОГ
Предлаже се да Скупштина усвоји нацрт ове oдлуке у предложеном тексту

