
 

На основу члана 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 сједници 
одржаној 27.12.2018. године,  д о н и ј е л а   је 
 

 

 

ОДЛУКУ 
о усвајању  Стратегије развоја општине Градишка 

за период 2019 - 2027. година 
 

 

I 
 

Усваја се  Стратегија развоја општине Градишка за период 2019 - 2027. година. 
 

 
II 
 

За извршење Одлуке задужује се Начелник општине. 
 
 

III 
 

Прилог овој одлуци је Стратегија развоја општине Градишка за период 2019 - 2027. 
година. 

 
IV 
 

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  о усвајању  Стратегије развоја општине 
Градишка за период   2019 - 2027. година прописан је чланом  39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)     и чланом  
87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“,  број 4/17) 
 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Скупштина општине Градишка је на сједници оджаној дана 29. 11. 2018. године 
усвојила нацрт Стратегије  развоја општине Градишка за период 2019 - 2027. година. 
По нацрту Стратегије проведена је јавна расправа у трајању од 15 дана. 
  
На огранизованим усменим јавним расправама у оквиру Програма јавне расправе 
прикупљен је један приједлог за измјену и допуну текста, који је размотрен и уважен. 
Измјена и допуна се односи на издвајање и предефинисање активности израде 
планинарског дома у оквиру пројекта „Етно село Суботићи - изградња објеката и 
уређење простора у јавно-приватном партнерству“ у засебан пројекат под називом 
„Изградња планинарског дома у етно селу Суботићи“. Пројекат је, у складу са 
приједлогом, након измјене и допуне распоређен у план друштвеног развоја, у 
програму „Спорт“. 
 
Путем поднесака и електронске документације прикупљено је неколико примједби 
које се односе на социо-економску анализу стања. Све примједбе су размотрене и 
уважене, а измјене и допуне подразумијевају неколико исправки података и 
информација које су садржане у овом дијелу текста. 
 
Поред тога, предлагач је у периоду јавне расправе допунио текст у оперативном 
дијелу документа са два пројекта: „Изградња друштвених просторија у Брестовчини - 
Сточна пијаца“ и „Изградња друштвених просторија у Обрадовцу - Липовача“. 
Пројекти су распоређени у план друштвеног развоја, у програм „Друштвени, 
комунални и инфраструктурни садржаји у руралном подручју општине“. 
 
Одбијених сугестија и приједлога није било. 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини општине Градишка да усвоји  Стратегију развоја општине 
Градишка за период 2019 -2027. година у предложеном тексту. 


