
          НАЦРТ 
 

На основу члана 39 став (2) тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и чл. 36 став (2) тачка 7) и 87 Статута града 
Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 4/17 и 5/19), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној ___________ 2019. године  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
 

о измјени Програма уређења грађевинског земљишта 
за 2019. годину 

 
I 
 

У Програму уређења грађевинског земљишта за 2019. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 15/18) тачка II мијења се и гласи: 
 

Кроз табеларне прегледе дају се финансијски износи намјенских расхода 
како слиједи: 
 
 1. Планиране обавезе везане за просторно-планску документацију у 2019. годину, 
 2.  Планиране обавезе за израду пројектне документације у 2019.години, 
 3.  Расходи за стручне услуге и 
 4.  Трошкови уклањања објеката. 
 
 

1. Израда просторно планске документације 

Доношење измјене дијела Просторног плана општине 
Градишка 2005-2020. године- зона Лиман 

        9.309,00 КМ 

Израда Регулационог плана Стадион         6.435,00 КМ 

Израда Регулационог плана Нова Топола - запад         9.400,00 КМ  

Израда Регулационог плана Нова Топола - исток       18.400,00 КМ  

Измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља 
Јелшинград 1 у Градишци 

        6.786,00 КМ 

Израда урбанистичко-техничких услова и стручних 
елабората 

       69.000,00КМ 

Геодетски послови – цијепањe парцела и снимањe 
подлога  

       10.100,00 КМ 
             

Трошкови издавања грађевиских дозвола за објекте 
друштвеног стандарда и јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 

      70.570,00 КМ 

Израда просторно планске документације укупно      
    200.000,00 КМ 
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2. Израда пројектне  документације 

Израда пројекта дјечијег вртића у МЗ Брестовчина 30.888,00 КМ 

Израда елабората истражних радова на водоизворишту 
Жеравица 

 6.557,85 КМ 

Израда пројеката санације клизишта у МЗ Грбавци         19.451,25 КМ 

Израда пројеката раскрсница, тротоара, адаптације и 
рехабилитације улица и саобраћајних објеката 

      103.018,50 КМ 

Израда главног пројекта мултифункционалног објекта за 
потребе МЗ Крушкик 

3.218,31 КМ 

Израда пројекта за припрему и изградњу фудбалског 
терена са вјештачком травом у граду Градишка 

5.031,00 КМ  

Израда пројеката мостова у МЗ Јабланица и МЗ 
Романовци и спортско рекреационог центра „Лучица“ у 
Горљим Подградцима 

6.984,90 КМ 

Изграда главног пројекта санације фасаде стамбено-
пословног објекта у улици Видовданска 11а у Градишци 

6.779,47 КМ 

Израда пројекта вањског уређења  спортског центра 
„Servitium“ у Градишци 

4.212,00 КМ 

Израда главног пројекта хидротехничке инфраструктуре 
у Агроиндустријској зони Нова Топола 

6.996,60 КМ 

Израда пројекта вањских ненаткривених трибина на 
спортском терену ЈУ Средња стручна и техничка школа 
Градишка 

1.578,50 КМ 

Израда пројекта опремања  вишепородичног стамбеног 
објекта у оквиру Пројекта СЕВ II у Градишци 

6.850,82 КМ 

Израда пројеката концептуалних рјешења одводње и 
пречишћавања отпадних вода за насеља Г Подградци и 
Орахова, мониторнинг пројектне документације 
секундарне канализационе мреже са приједлогом њене 
оптимизације, идејно рјешење секундарне 
канализационе мреже у Новој Тополи,студије 
чињеничног и индикативног стања одводње и 
пречишћавања отпадних вода за  подручје града 
Градишка те приједлози рјешења за рехабилитацију 
канализационе мреже на основу пројекта чишћења  
CCTV инспекције канализационих колектора 

      42.120,00 KM 

Израда пројеката канализационе мреже 28.565,24 КМ 

Израда пројектне документације укупно       290.000,00 КМ 

 

3. Расходи за стручне услуге 

 Програмске услуге и трошкови техничког пријема, УТ 
услова,  контроле техничке документације и надзора над 
извођењем објеката, успостављање ГИС система 

45.000,00 КМ 

Расходи за стручне услуге 45.000,00 КМ 
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4. Трошкови уклањања  објеката 

 Трошкови уклањања физички дотрајалих објеката    10.000,00  КМ 

Трошкови уклањања  објеката    10.000,00 КМ 

 
 
 

1. Израда просторно планске документације укупно 200 000,00 КМ 

2. Израда пројектне документације укупно       290.000,00 КМ              

3. Расходи за стручне услуге  45.000,00 КМ 

4. Трошкови уклањања  објеката   10.000,00 КМ 

УКУПНО      545.000,00 KM 

 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику града Градишка“. 

 
 
Број:  
Датум:   
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
           СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                                                                           Миленко Павловић  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2019. годину садржан је у одредбама члана 39 став (2) тачка 7) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
чл. 36 став (2) тачка 7) и 87 Статута града Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 4/17 и 5/19) 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Укупна средства за израду просторно-планске документације, израду пројектне 
документације, расходи за стручне услуге и расходи за уклањање објеката у 2019. 
години била су предвиђена првобитним програмом у износу од 390.000,00 КМ, а 
наведеним измјенама износ је повећан на 545.000,00 КМ. Укупна средства су 
повећана за 155.000,00 КМ. Повећање је нарочито изражено код израде пројектне 
документације, јер је ова ставка са првобитно планираних 100.000,00 КМ повећана 
на 290.000,00 КМ. До повећања је дошло због припреме документације везане за 
изградњу саобраћајница на подручју града Градишка, као и документације везане 
за канализациону мрежу.Остала потрошена средства су у границама првобитно 
планираног. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини града Градишка да усвоји Одлуку о измјени Програма 
уређења грађевинског земљишта за 2019. годину усвоји у предложеном тексту. 
 


