
                                                                                                                                       

  -  НАЦРТ - 
 

На  основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16), члана 17. став 2. Закона о водама  (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 50/06, 92/09 и 121/12) и члана 28. Статута општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник 
града Градишка”, број 5/19), Скупштина града  Градишка, на сједници одржаној 
____________  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
    

о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције 
  хидромелиорационог система  за  2019.годину    

 

 

 

 I    
 

У Програму  текућег одржавања и реконструкције  хидромелиорационог система за 
2019.годину (“Службени гласник општине Градишка” број: 15/18) тачка  II  2. и 3. 
мијења  се  и  гласи:  
   
“  РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ  текућег  одржавања и реконстру-
кције  хидромелиорационог  система за  2019.годину   
 
 

2. Санација  клизишта ( ерозија косина водотока ) и  израда  
    Обалоутврда на ријекама: Врбашкој и Лубини.............................23.348,52 КМ           
                                                                                                                      
3. Хитне интервенције............................................................................77.775,83 КМ 
                                                                        СВЕУКУПНО  2-3:...........101.124,35 КМ ” 
                                                     

 

II    
  

Ова  Одлука  ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у Службеном 
гласнику  града  Градишка.     
 

Број: ______________ 
Датум: ____________ 
Градишка                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                              СКУПШТИНЕ   ГРАДА 
                                                                              

   Миленко  Павловић  
 

 
 
 
 



                                                                                                                                       

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ:  
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 82. Закона о локалној 
самоуправи којим је прописано да у вршењу послова из своје надлежности органи 
јединице локалне самоуправе између осталог доносе Одлуке, члану 17. став 2. 
Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/06, 92/09 и 
121/12) којим је прописано да се одржавање водних објеката врши по Програму 
одржавања који доноси  јединица локалне самоуправе  и члана 28. Статута 
општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени 
гласник града Градишка”, број 5/19) којим је прописано да се град,  између осталог, 
брине о одржавању хидромелиорационих објеката којима управља. 
 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ: 
 
Имајући у виду чињеницу да је у току 2019. године дошло до повећања обима 
послова на одржавању хидромелиорационих објеката на подручју града,  те да 
исте није било могуће реализовати првобитно планираним средствима према 
усвојеном Програму за 2019.  годину, неопходно  је  донијети ову Одлуку којом се 
обезбјеђују додатна средства за ове намјене. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ :  
 
Предлаже се да Скупштина усвоји  нацрт Одлуке у предложеном тексту.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


