
 

На основу члана 6. став 1. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), те чл. 36. и 87. 
Статута општине Градишка („Службени гласник Општине Градишка“, брoj 4/17), 
Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донијела је 

    
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима 
 

 

 

Члан 1. 
 
У Одлуци о комуналним дјелатностима („Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/13)  члан 11. став 3. мијења се и  гласи: 
                                                                                                             
 

„(3) Комуналне дјелатности из члана 2. став 1. т. г), ж), з), л), љ), м), н) и о)  
обавља Комунално предузеће „Градска чистоћа“ а. д. Градишка.“ 
 
                                                              Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“.  
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 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измјени Одлуке о комуналним 
дјелатностима садржан је у члану 6.  Закона о комуналним дјелатностима 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/11 и 100/17) којим је прописано 
да  Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку којом између 
осталог прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности и 
члановима 36. и 87. Статута општине Градишка којима је прописано да 
Скупштина општине у обављању послова из своје надлежности доноси одлуке. 
 
 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Досадашњим нормативним рјешењем у Одлуци о комуналним дјелатностима  
Комуналном предузећу „Градска чистоћа“ Градишка поред дјелатности 
збрињавања комуналног отпада из стамбених и пословних простора, као 
основне дјелатности повјерене су и неке друге комуналне дјелатности као што 
су: чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених и рекреационих 
површина, одржавање јавних саобраћајних површина, уклањање атмосферских 
падавина са јавних површина, те дјелатност зоохигијене. 
 
Поред напријед наведених комуналних дјелатности  „Градска чистоћа“ већ дуже 
вријеме обавља и тржничку дјелатност на сточним пијацама, иако ова 
комунална дјелатност истом субјекту није повјерена Одлуком о комуналним 
дјелатностима. 
 
Како је комунално предузеће „Градска чистоћа“ код надлежног суда у акту   о 
регистрацији извршило регистрацију обављања тржничке дјелатности, 
потребно је доношењем ове одлуке обаљање тржничке дјелатности као 
комуналне дјелатности и формално повјерити наведеном комуналном 
предузећу. 
 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

Предлаже се да Скупштина општине усвоји  Одлуку о измјени одлуке о 
комуналним дјелатностима у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 

 



 

 


