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-  НАЦРТ – 
 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 32. став 5. Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 59/13) и члана 36 и 87. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” број 4/17 и “Службени гласник града 
Градишка” број 5/19), Скупштина града  Градишка,  на  сједници  одржаној  дана 
_______________ године   д о н о с и: 

 
П Л А Н 

 

кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020.годину 
 
 

I – УВОД 
 

У складу са чланом 32. Закона о концесијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 59/13) Скупштина града дужна је да донесе План утрошка средстава 
остварених од концесионе накнаде на подручју града Градишка. Дио концесионе 
накнаде остварен по основу кориштења природних и других добара од општег 
инте-реса (у области електро-енергетике, енергената и рударства), а који се оства-
рује на нивоу Републике Српске, Влада у износу 70% враћа локалној заједници. 
 
Поменута финансијска средства према наведеном закону представљају при-ход 
Буџета јединице локалне самоуправе и користе се намјенски у инвестиционо 
развојним пројектима за изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних 
објеката ( водовод, канализација, топловод, локални путеви и друго) и нових 
привредних капацитета који су у функцији привредног развоја и запошљавања и 
заштите животне средине. 
 
 
II – РАСПОРЕД  СРЕДСТАВА  ПО  ПЛАНУ  ЗА  2020. ГОДИНУ 
 
Планирана средства Буџетом града Градишка за 2020. годину у оквиру позиције 
„Концесионе накнаде“ економског кода 722 491, у износу од 150.000,00 КМ  се 
распоређују за сљедеће намјене: 
 

1. Реконструкција улице Толстојева...............................................53.000,00 KM 

2. Реконструкција улице Петра Мећаве.........................................32.000,00 KM 

3. Реконструкција улице Ловћенска................................................34.000,00 KM 

4. Реконструкција улице Османа Ђикића.......................................31.000,00 KM 

                                                                                                          УКУПНО:150.000,00 КМ     
 

Оваj План  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број:                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Градишка                                   Миленко Павловић 



                                                                                                                             

   
 


