
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 32. став 5. Закона о кнцесијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 59/13) и члана 36. и 87. Статута општине 

Градишка на сједници одржаној дана 27.12.2018. године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

 

o измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде  

за 2018. годину 

 

I 

 У Плану кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 

2018.годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17) тачка II мијења се 

и гласи: 

 

 „ II – РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ПЛАНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Планирана средства Буџетом општине Градишка за 2018. годину у оквиру 

позиције „Концесионе накнаде“ економског кода 722491,у износу од 150.000,00 КМ. 

Планирана средства се распоређују за сљедеће намјене: 

1. Асфалтирање улице Јована Цвијића 

Л-760,00 m¹, Ш-5,00 m¹   ............................................... 94.000,00 KM 

2. Изградња тротоара у улици 

Петра Пеције  

Л-475,00 m¹, Ш-2,50 m¹   ............................................... 52.000,00 KM 

           УКУПНО СА ПДВ-ом ............... 146.000,00 KM „ 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 01-022-553/18  

Датум: 27.12.2018. године 

Градишка 

                 ПРЕДСЈЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Миленко Павловић 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), којим је прописано 

да органи јединица локалне самоуправе у оквиру послова из своје надлежности, 

између осталог, доносе одлуке. Члану 32. став 5. Закона о кoнцесијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 59/13) којим је прописано да се средства од 

концесионе накнаде на подручју јединица локалне самоуправе користе у складу са 

планом који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, те члановима  36. и 

87. Статута општине Градишка којим је прописано да Скупштина у вршењу 

послова из своје надлежности доноси одлуке. 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

У оквиру првобитно донесеног плана за 2018. годину је дошло је до  умањења 

средстава и другачијег распореда средстава унутар планираних ставки,  те је у том 

смислу потребно донијети ову Одлуку, ради усаглашавања плана  са висином и 

структуром средстава по наведеном плану. 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ  

 

Предлаже се да скупштина усвоји ову Одлуку у предложеном тексту.  

  

 

 

 

 


