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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу  члана 30 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ 101/04,42/05, и 118/05),члана 17 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05,4/08 
,1/09, 3/09 и 2/12),члана 5.став 2. и члана 7. 
Одлуке о установљењу јавних признања и 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број: 2/06), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04. 2013. године , д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
о додјели јавних признања општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Градишка, пово-

дом Дана општине-24.Априла 2013. године 
додјељује слиједећа јавна признања: 
 

1.ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
              додјељује се: 
 

 Госп. СЛАВКУ ДУЊИЋУ 
за изузетне резултате у области друштве-

ног и хуманитарног рада, 
 

 Госп. МИЛАНУ ШВРАКИ 
за изузетне резултате у области друштве-

ног и хуманитарног рада, 
 

  2.ЗАХВАЛНИЦА  се  додјељује : 
 

 Јавној установи „Културни 
центар“ Градишка, 

за успјешно пословање и постигнуте 
резултате у области културе 

 
 г-дину Родољубу Ољачи 

     за истакнут научни рад и друштвену акти-
вност, 

 
 г-дину Саши Лазићу  
за активан друштвени рад и допринос 

развоју мјесне заједнице , 
 

 Милану Грозданићу-постхумно 
за постигнуте резултате у области књи-

жевности и културе, 
 

Члан 2. 
Признања ће уручити предсједник 

Скупштине општине Градишка за Дан 
општине- 24.Април. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у "Службеном гласни-
ку општине Градишка" 
 
Број:01-022-102/13                                                                                   
Датум:18.04.2013.године                                                                                                          
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 22. тачка 1) Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуаци-
јама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12), члана 30. алинеја 10. Закона о 
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локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 17. тачка “ф„ и члана 33. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина Општине Градишка, 
на  сједници, одржаној 18.04.2013. године, 
донијела је 

 

О Д Л У К У  

о организацији и функционисању 
 цивилне заштите  општине Градишка у 

области заштите и спасавања  
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 Овом одлуком, у складу са Законом о 
заштити и спасавању у ванредним ситуа-
цијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12) и Процјеном угроже-
ности од елементарне непогоде и друге 
несреће на подручју општине утврђује се: 
организација, програмирање  и планирање, 
права и обавезе грађана, органа локалне 
заједнице, привредних друштава и других 
правних лица, обучавање, оспособљавање и 
финансирање структура Цивилне заштите 
општине Градишка ради заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама.  
 

Члан 2.  
 Заштита и спасавање организују се са 
гледишта угрожености од процјењене појаве 
природних и других несрећа, као што су:  

1.Природне непогоде - на које људски 
фактор не може утицати, као што су: земљо-
треси, поплаве, олујни вјетар, град, снијежни 
наноси, суше, клизишта, масовне појаве 
људских, животињских и биљних болести;  

2. Техничко- технолошке несреће које 
су измакле контроли човјека, а изазване су 
непажњом човјека у обављању својих дјела-
тности, при управљању средствима за рад и у 
раду са опасним материјама (велики шумски 
пожари, рушење бране, радиоактивно и друго 
загађивање зрака, воде, земљишта и нами-
рница биљног и животињског поријекла);  

3.друге несреће које проузрокује 
човјек својим активностима, као што су 
несреће у саобраћају, пожари и друго.  
 

Члан 3.  
 (1)Цивилна заштита  општине Гради-
шка је плански организован дио система 
заштите и спасавања који обухвата: припре-
мање и учешће грађана, предузећа и других 

правних лица, професионалних служби, орга-
низација и удружења - кроз превентивне и 
оперативне активности које се предузимају 
на заштити и спасавању људи, материјалних 
и културних добара и животне средине - у 
ванредним ситуацијама.  
 (2) Цивилна заштита и друге 
дјелатности заштите од природних и других 
несрећа  су хуманитарне и невојне природе.  
 

Члан 4.  
 (1) Задатке цивилне заштите обављају 
сљедеће снаге: организационе јединице 
Административне службе општине; привре-
дна друштва; штабови за ванредне ситуације; 
јединице и тимови цивилне заштите општи-
не; повјереници заштите и спасавања; једи-
нице и тимови које формирају привредна 
друштва, удружења грађана и друге невла-
дине организације; професионалне и хитне 
службе; друге организације и грађани.  
 (2) Ангажовање снага из става један 
овог члана, врши се у складу са чланом 9. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама и Планом хитног поступања 
општине Градишка.  
 

Члан 5.  
Активности заштите и спасавања огле-

дају се кроз провођење:  
1. превентивних активности заштите и 
спасавања,  
2. оперативних активности заштите и 
спасавања,  
3.   активности које се предузимају у случају 
непосредне пријетње и ризика од опасности,  
4.   активности које се предузимају за вријеме 
ризика од опасности,  
5.  активности које се проводе приликом 
отклањања посљедица од настале опасности.  
 
II– ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА, ПРИ-
ВРЕДНИХ ДРУШТАВА, И ДРУГИХ ПРА-
ВНИХ ЛИЦА И ОРГАНА ОПШТИНЕ  
 
        а) Права и дужности грађана  
 

Члан 6.  
Грађани имају право и дужност уче-

ствовати у заштити и спасавању од елемента-
рне непогоде и друге несреће, давати матери-
јална средства, обучавати се за личну, узаја-
мну и колективну заштиту, за провођење 
мјера заштите и спасавања сходно одредбама 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама и одредбама ове одлуке.  
 

Члан 7.  
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 (1) У извршавању задатака заштите и 
спасавања, дужни су учествовати радно спо-
собни грађани од 18 до 60 година старости 
(мушкарци), односно 55 година (жене).  
 (2)Здравствену способност грађана за 
обављање задатака заштите и спасавања за 
потребе Општине, утврђују здравствене уста-
нове оспособљене за вршење здравствених 
прегледа, а у складу са прописом министра 
здравља и социјалне заштите Републике 
Српске.  

Члан 8.  
 (1) Грађани који буду позвани на 
вршење послова заштите и спасавања имају 
право на новчану накнаду (изгубљена зарада, 
превоз, смјештај и исхрану) сходно одре-
дбама Закона о заштити и спасавању у ванре-
дним ситуацијама.  
 (2) Средства за накнаду из става 1. 
овог члана, обезбјеђују се у Буџету општине 
Градишка, а исплаћује их орган који је 
извршио ангажовање.  
 
             б) Права и дужности привредних 
друштава и других правних лица  
 

Члан 9.  
 (1) Привредна друштва и друга пра-
вна лица која обављају дјелатност од значаја 
за заштиту и спасавање, дужна су да органи-
зују и проводе послове заштите и спасавања 
у складу са законом и овом одлуком.  
 (2) Начелник општине ће, на основу 
процјене угрожености од елементарне непо-
годе, посебном Одлуком, одредити привре-
дна друштва и правна лица која су обавезна 
поступати у складу са чланом 23. став 1. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама  и овом одлуком.  
 (3) Привредна друштва и друга 
правна лица утврђена Одлуком из става 2. 
овог члана, дужна су проводити одговарајуће 
припреме, доносити процјену и планове 
заштите и спасавања од елементарних непо-
года и друге несреће; упознавати своје ра-
днике са планираним активностима и мјера-
ма заштите и спасавања; формирати, обуча-
вати и опремати јединице и тимове заштите и 
спасавања, те обавјештавати Одсјек цивилне 
заштите општине о евентуалним промјенама  
везано за организацију и дјелатност са којом 
се бави.  
 (4) Руководилац привредног друштва 
и другог правног лица одговоран је за про-
вођење мјера и задатака заштите и спаса-
вања.  
 

ц)Права и дужности органа општине  

 
1. Скупштина општине 
 

Члан 10.  
У остваривању права и дужности у 

области заштите и спасавања Скупштина 
општине доноси:  

-Одлуку о организацији и функциони-
сању цивилне заштите - у области заштите и   
спасавања и обезбјеђује њено провођење у  
складу са јединственим системом заштите и 
спасавања Републике;  

-Процјену угрожености од елемента-
рне непогоде и друге несреће;  

-Програм развоја цивилне заштите 
Општине;  

-Одлуку о формирању штаба за ванре-
дне ситуације;  

-Планира и утврђује изворе финанси-
рања за извршавање задатака цивилне зашти-
те у области заштите и спасавања на нивоу 
Општине;  

-Одлуку о одређивању локације за 
уништавање НУС и мина;  

-Разматра стање у области заштите и 
спасавања.  
 

2. Начелник  општине 
 

Члан 11.  
 Начелник, у оквиру својих права и 

дужности у области цивилне заштите:  
- предлаже Програм развоја система 

цивилне заштите  у области заштите и спаса-
вања Општине;  

- проглашава ванредну ситуацију и 
стање елементарне непогоде и друге несреће, 
(када природне и друге несреће превазилазе 
могућност супростављања редовних органа и 
служби, те се захтијева одговор ван уобича-
јених услова и наређује употреба снага циви-
лне заштите, привредних друштава и пра-
вних лица на подручју Општине);  

- наређује: узбуњивање, употребу сна-
га и средстава за заштиту и спасавање, еваку-
ацију  и обезбјеђује ресурсе неопходне за хи-
тни смјештај  у случају природне и друге 
несреће;  

-непосредно руководи акцијама извр-
шавања задатака заштите и спасавања;  

- доноси План заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће;  

- доноси Одлуку о одређивању при-
вредних друштава и правних лица, носилаца 
послова и задатака у провођењу мјера зашти-
те и спасавања на територији Општине, који 
су обавезни поступати у складу са чланом 23. 
Закона и са овом одлуком;  
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-доноси Одлуку о формирању коми-
сије за процјену штете проузроковане елеме-
нтарном непогодом и другом несрећом;  

- оснива оперативни центар Општине у 
оквиру Одсјека цивилне заштите Админи-
стративне службе Општине и доноси одлуку 
о његовом активирању у случају природне и 
друге несреће;  

-доноси Планове оперативног провође-
ња  у циљу заштите и спашавања од пожара, 
поплава и сњежних падавина  за текућу 
годину;  

-доноси планове и програме обуча-
вања, оспособљавања и опремања структура 
цивилне заштите Општине;  

- обезбјеђује организационе, кадровске 
и материјалне услове за рад Општинског 
штаба за ванредне ситуације;  

- остварује сарадњу са Републичком 
управом цивилне заштите и са начелницима 
сусједних општина  по питањима од заједни-
чког интереса у заштити и спасавању;  

- закључује уговоре о ангажовању на 
провођењу мјера и задатака заштите и спаса-
вања;  

- врши и друге послове из области 
заштите и спасавања.  
 

3.Одсјек комуналне полиције и 
цивилне заштите  
 

Члан 12.  
Одсјек комуналне полиције и циви-лне 

заштитe Административне службе општине 
Градишка врши стручне, управне и друге 
послове, који се односе на:  

1.припрему програма развоја цивилне 
заштите у систему заштите и спасавања;  

2.ради процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће;  

3. израђује план заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће;  

4.предлаже програме вјежби и планове 
обучавања и опремања штабова за ванредне 
ситуације, јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереника заштите и спасавања;  

5.врши координацију дјеловања субје-
ката од значаја за заштиту и спасавање у слу-
чају елементарне непогоде и друге несреће;  

6.организује послове осматрања, оба-
вјештавања и узбуњивања;  

7.предлаже Начелнику формирање 
Оперативног центра Општине и доношење 
одлуке о његовом активирању  у случају 
елементарне непогоде и друге несреће;  

8. организовање, извођење и праћење 
реализације обуке грађана на обављању 
личне и узајамне заштите;  

9.води евиденцију припадника циви-
лне заштите и материјално-техничких сре-
дстава за потребе цивилне заштите;  

10.давање стручних упустава грађа-
нима, привредним друштвима и другим пра-
вним лицима о питањима заштите и 
спасавања;  

11.подношење редовних и других 
извјештаја о раду Начелнику и Републичкој 
управи цивилне заштите;  

12.подношење извјештаја о реализа-
цији Планова обучавања и опремања штабова 
за ванредне ситуације, јединица и тимова 
цивилне заштите и повјереника заштите и 
спасавања;  

13.вођење прописаних евиденција и 
вршење других послова заштите и спасавања  
у складу са законом, другим прописима и 
општим актима.  

 
4.Организационе јединице Адми-

нистративне службе општине  
 

Члан 13.  
 Организационе јединице Админи-

стративне службе Општине у оквиру свог 
дјеловања у области цивилне заштите:  

1. израђују Процјену угрожености и 
План заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће у оквиру своје 
надлежности;  

2. организују, планирају и обезбјеђују 
провођење превентивних мјера заштите и 
спасавања и предлажу мјере и активности за 
њихово унапређење;  

3. врше контролу провођења мјера за 
спречавање елементарне непогоде и друге 
несреће  или отклањање посљедица у области 
из своје надлежности;  

4. достављају податке Одсјеку за кому-
налну полицију и цивилну заштиту Админи-
стративне службе општине Градишка од 
значаја за планирање, организовање и 
провођење мјера заштите и спасавања;  

5. врше стручне послове за потребе 
цивилне заштите  који се односе на ангажо-
вање служби, привредних друштава и других 
правних лица у заштити и спасавању;  

6. обављају и друге послове за потребе 
заштите и спасавања.  
 
III - ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНЕ    
        ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
Члан 14.  

 (1) Цивилна заштита општине Гради-
шка организује се у складу са Процјеном 
угрожености људи и материјалних добара на 
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подручју Општине, која обезбјеђује оптима-
лно и рационално ангажовање свих располо-
живих снага и средстава на задацима заштите 
и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће.  
 (2)Организовање, припремање и 
функционисање цивилне заштите на терито-
рији Општине  заснива се на:  

-процјени угрожености од елемента-
рне непогоде и других несрећа и процјени 
потреба и могућности за заштиту, спасавање 
и отклањање посљедица несрећа;  

-досљедном провођењу превентивних 
мјера заштите;  

-ангажовању предузећа, органа, слу-
жби и других правних лица (са расположи-
вим људским и материјално-техничким поте-
нцијалима), која, у оквиру својих редовних 
дјелатности, обезбјеђују провођење неких од 
утврђених мјера заштите и спасавања;  

-провођењу личне, узајамне и коле-
ктивне заштите кроз организовано учешће 
грађана;  

-мобилности јединица специјализо-
ване намјене ради бржег и успјешнијег инте-
рвенисања;  

- остваривању пуне координације са 
субјектима од значаја за заштиту и спасавање  
и сарадњи са сусједним општинама.  
 

Члан 15.  
 На извршавању задатака и повођењу 
мјера заштите и спасавања, поред субјеката 
утврђених  чланом 23. став 2. Закона, и члана 
9. ове Одлуке, могу се ангажовати и друга 
предузећа, привредна друштва и органи на 
територији  Општине уколико Општински 
штаб за ванредне ситуације процијени да 
постоји потреба за њиховим ангажовањем.  

 
Члан 16 .  

 Предузећа, институције, органи и 
други правни субјекти из члана 9. ове одлуке 
до-нијеће планове заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће  и 
ускладиће своје акте са овом одлуком најка-
сније три мјесеца од дана ступања на снагу 
ове одлуке.  
 

Члан 17.  
 (1) За руковођење и усмјеравање акци-
ја заштите и спасавања на подручју Општине 
те обављања и других послова у заштити и 
спасавању, оснива се Општински штаб за 
ванредне ситуације и штабови за ванредне 
ситуације у мјесним заједницама, као опера-
тивно стручни органи.  

 (2) За подручје једне или више мјесних 
заједница, може се основати један штаб за 
ванредне ситуације, о чему одлуку доноси 
Начелник општине.  
 (3) Командант Општинског  штаба за 
ванредне ситуације је Начелник општине.  
 (4)Постављење и разрјешење наче-
лника, чланова општинског штаба и чланова 
штабова мјесних заједница за ванредне 
ситуације, врши се на основу одлуке Наче-
лника општине.  

 
 
 

Члан 18.  
 Поред послова и задатака из члана 45. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама, Општински штаб за ванредне 
ситуације врши и сљедеће послове:  

1.Преко средстава јавног информи-
сања обавјештава становништво и јавност о 
стању на угроженом подручју;  

2.Наређује штабовима за ванредне 
ситуације мјесних заједница и повјереницима 
заштите и спасавања, да предузму активно-
сти на заштити и спасавању људи и мате-
ријалних добара;  

3.Наређује ангажовање средстава и 
снага заштите и спасавања са неугроженог 
подручја  Општине на угрожено подручје 
Општине; 

4. По наређењу Републичког штаба за 
ванредне ситуације, ангажује снаге и сре-
дства заштите и спасавања - на угрожено 
подручје друге општине;  

5. Разматра нацрте докумената: Про-
грама развоја цивилне заштите, План зашти-
те и спасавања у ванредним ситуацијама; 
Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спа-
савања на подручју општине; врши годишњу 
анализу стања заштите и спасавања и пре-
длаже  надлежним органима, предузимање 
потребних мјера. 
  

Члан 19.  
 (1) На основу Процјене угрожености 
људи и материјалних добара од елементарне 
непогоде и других несрећа, потреба и 
могућности општине Градишка формирају се 
јединице опште, специјализоване намјене и 
тимови цивилне заштите.  
 (2) Одлуку о образовању, врсти, вели-
чини и броју јединица и тимова цивилне за-
штите Општине, именовању и разрјешењу 
командира јединица, доноси Начелник 
општине.  
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Члан 20.  
 (1) Јединице цивилне заштите 
органи-зују се у привредним друштвима и 
другим правним лицима, чија је редовна 
дјелатност од непосредног значаја за заштиту 
и спаса-вање.  
 (2) Одлуку о образовању, врсти, вели-
чини и броју јединица цивилне заштите из 
става 1. овог члана, доноси орган утврђен 
општим актом привредног друштва или 
другог правног лица.  
 (3) У јединице цивилне заштите ра-
споређују се обавезници цивилне заштите  
који имају одговарајуће психофизичке и 
здравствене способности и одговарајуће 
стручно знање.  
 

Члан 21.  
 (1) У насељеним мјестима, дијелу насе-
ља, стамбеним зградама, селима и засеоцима 
у којима се не образује Штаб за ванредне 
ситуације, одређују се повјереници заштите и 
спасавања на основу Одлуке Начелника 
општине.  
 (2) Привредна друштва повјеренике 
заштите и спасавања, одређују према со-
пственој процјени, зависно од броја радника 
и унутрашње организације.  
 (3) Именовање и разрјешење повјере-
ника врши се у складу са чланом 49. Закона.  
 
IV – ОПРЕМАЊЕ, ОБУЧАВАЊЕ И  
         ПЛАНИРАЊЕ  
 

Члан 22.  
 Опремање, обучавање и оспособљава-
ње штабова за ванредне ситуације, јединица 
и повјереника заштите и спасавања  врши се 
на основу планова обуке и оспособљавања.  

 
Члан 23.  

 Плановима заштите и спасавања обе-
збјеђује се  организовано и усклађено дјело-
вање на спречавању несрећа, односно сма-
њењу њихових посљедица и што брже обе-
збјеђење основних услова за живот у случају 
елементарне непогоде и друге несреће.  
 

Члан 24.  
 (1) Општина планира и утврђује 
изворе финансирања за извршавање задатака 
заштите и  спасавања из члана 155. Закона и 
задатака  утврђених овом одлуком.  
 (2) Општина, годишње, у свом буџету 
планира и издваја, 2% посебних средстава за 
предузимање превентивних активности, за 
опремање и обуку структура заштите и 
спасавања, и о издвојеним и утрошеним 

средствима извјештава Републичку управу 
цивилне заштите.  
 
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 25.  
  Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о организацији и 
функционисању цивилне заштите општине 
Градишка  („Службени гласник Општине 
Градишка“, број  6/02 и 3/04).  
 
 
 
 
 

Члан 26.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 
Број:01-022-79/13 
Датум:18.04.2013.године 
Г р а д и ш к а  ПРЕДСЈЕДНИК   
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 22. тачка 4) и члана 
45. Закона о заштити и спасавању у ванре-
дним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12),  члана 30. 
алинеја 10. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 
101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 17. тачка “ф „ 
и члана 33.Статута општине Градишка 
(„Службени гласник Општине Градишка“, 
број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
Општине Градишка на сједници, одржаној 
18.04. 2013. године, донијела je 
 

О Д Л У К У  

о формирању Штаба за ванредне 
ситуације општине Градишка  

 

Члан 1. 

 Формира се Штаб за ванредне 
ситуације општине Градишка ( У даљем 
тексту: Штаб) и одређује начин именовања 
чланова Штаба по функцијама, како слиједи: 

1.Командант Штаба 
 – за команданта Штаба се по функцији 

именује Начелник општине Градишка; 
2.Замјеник команданта Штаба 
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 – за замјеника команданта Штаба се 
по по функцији именује Замјеник начелника 
општине Градишка; 

3.Начелник Штаба                     
 - за начелника Штаба се  по функци-ји 

именује Начелник одсјека комуналне 
полиције и цивилне   заштите у Кабинету 
начелника општине Градишка; 

4.Чланови Штаба: 
 - Члан Штаба за заштиту и спасавање 
од пожара, заштиту и спасавање на води и 
под водом и заштиту од удеса -  за члана 
Штаба се по по функцији именује Старје-
шина професионалне ватрогасне јединице 
Градишка; 
 - Члан Штаба за заштиту и спасавање 
од поплава - за члана Штаба се по функцији 
именује Директор Водопривредног предузећа 
„Сава“ а.д. Градишка; 
 - Члан Штаба за прву медицинску 
помоћ и противепидемиолошку заштиту - за 
члана Штаба се по  функцији именује Дире-
ктор ЈЗУ „Дома здравља“Градишка; 
 - Члан Штаба за евакуацију, скла-
њање људи и материјалних добара избриња-
вање угрожених и настрадалих - за члана 
Штаба се по  функцији именује Начелник 
одјељења за друштвене дјелатности у Адми-
нистративној служби начелника општине 
Градишка; 
 - Члан Штаба за заштиту и спасавање 
животиња и намирница животињског пори-
јекла и заштиту биља и биљних производа - 
за члана Штаба се по функцији именује 
Начелник одјељења за привреду и пољопри-
вреду у Административној служби начелника 
општине Градишка; 
 - Члан Штаба за заштиту и спасавање 
из рушевина и заштиту животне средине - за 
члана Штаба се по  функцији именује Наче-
лник одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове у Админи-
стративној служби општине Градишка; 
 - Члан Штаба за безбједност и одржа-
вање реда у ванредним ситуацијама -  за 
члана Штаба се по  функцији именује Кома-
ндир станице полиције Градишка. 
 - Члан Штаба за асанацију терена -  за 
члана Штаба се по  функцији именује Дире-
ктор ЈКП „Чистоћа“, а.д. Градишка; 
 

Члан 2. 
 За провођење послова и задатка осма-
трања, обавјештавања и узбуњивања, за ради-
олошко хемијску и биолошку заштиту, 
обезбјеђење функционисања саобраћаја и 
снабдјевање становништва виталним потре-
бама, као што су снабдјевање питком водом, 

електричном енергијом и другим,  и других 
општих обавеза задужен је начелник Штаба. 
 

Члан 3. 
 (1) На основу ове Одлуке Начелник 
општине именоваће Општински Штаб за 
ванредне ситуације општине Градишка. 
 (2)Административно стручне послове 
за потребе Штаба обавља служба цивилне 
заштите у оквиру Одсјека комуналне поли-
ције и цивилне заштите у Кабинету наче-
лника општине Градишка. 
 

Члан 4. 
 Штаб за ванредне ситуације обавља 
сљедеће послове: 

1.Руководи и координира рад субјеката 
и снага система заштите и спасавања у ванре-
дним ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака, 

2.Руководи и координира спровођење 
мјера и задатака  заштите и спасавања, 

3.Разматра и даје мишљење на при-
једлог Процјене угрожености и приједлог 
Плана заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

4.Прати стање и организацију заштите 
и спасавања и предлаже мјере за њихово 
побољшање,  

5.Наређује употребу снага за заштиту 
и спасавање, средстава помоћи и других сре-
дстава која се користе у ванредним ситуа-
цијама, 

6.Ради на редовном информисању и 
обавјештавању становништва о ризицима, 
опасностима и предузетим мјерама, 

7.Прати организацију, опремања и 
обучавања јединица и тимова за заштиту и 
спасавање, овлашћених, оспособљених пра-
вних лица, 

8.Сарађује са надлежним органима 
заштите и спасавања сусједних држава у 
ванредним ситуацијама, 

9.Процјењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације и 

10. Доноси приједлоге, закључке и 
препоруке. 

 
Члан 5. 

 Општински Штаб за ванредне ситуа-
ције, поред послова из члана 2 ове Одлуке, 
обавља и сљедеће послове: 

1. Сарађује са штабовима за ванредне 
ситуације сусједних јединица локалне само-
управе,  

2.Разматра и предлаже доношење 
одлуке о организацији заштите и спасавања 
на подручју општине, и 
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3.Ангажује оспособљена правна лица 
и друге организације од значаја за општину. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 
Број:01-022-80/13 
Датум:18.04.2013.године 
Г р а д и ш к а    
   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о си-
стему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) , 
члана 100. Став 1. Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник Републике Српске“ 
број 37/12), члана 22. Закона о класифика-
цији дјелатности и Регистру пословних субје-
ката по дјелатностима у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
74/10 и 109/12), чланова 18. и 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), и чланова 17. и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 18.04.2013. годинед о н о с и 

 
О Д Л У К У  

о организовању Јавне установе  
Центар за социјални рад Градишка 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(1) Овом Одлуком Скупштина општи-

не Градишка врши организовање Јавне 
установе Центар за социјални рад Градишка, 
као установе социјалне заштите, са Законом о 
систему јавних служби, Законом о социјалној 
заштити и Законом о класификацији дјела-
тности и Регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској. 

(2) Одлуком оснивач усклађује: осни-
вање, назив и сједиште, дјелатност, обе-
збјеђење средстава, управљање, руковођење, 
надзор и престанак рада Јавне установе 
Центра за социјални рад, као установе соци-
јалне заштите. 

 
Члан 2. 

1)Акт о оснивању Јавне установе Це-
нтра за социјални рад ( у даљем тексту: 
Центар) доноси Скупштина општине 
Градишка. 

2) Оснивач Јавне установе Центра за 
социјални рад дужан је да, прије уписа у 
судски регистар, прибави сагласност надле-
жног министарства на акт о оснивању уста-
нове. 

3) Јавна установа Центар за социјални 
рад стиче својство правног лица уписом у 
судски регистар. 

4) На основу рјешења о испуњености 
услова за оснивање и рјешења о упису у 
судски регистар код надлежног суда, Јавна 
установа Центра за социјални рад се уписује 
у Регистар установа социјалне заштите. 
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ  

 
Члан 3. 

1) Назив установе је: Јавна установа 
Центар за социјални рад Градишка. 

2) Скраћени назив је: ЈУ Центар за 
социјални рад Градишка. 

3) Сједиште Центра је у Градишци, Ул. 
Козарских бригада 34. 
 
 
III ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 
 

Члан 4. 
Дјелатности Јавне установе Центра за 

социјални рад у складу са Уредбом о класи-
фикацији дјелатности Републике Српске су: 

88.99 Остале дјелатности социјалног 
рада без смјештаја 
 
 
IV ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 5. 

1) Средства Јавне установе Центра за 
социјални рад чине досадашња материјална и 
нематеријална улагања оснивача. 

2) Средства за обављање дјелатности 
Јавне установе Центра обезбјеђују се у 
буџету оснивача и Републике, непосредно од 
корисника социјалне заштите, посредством 
донација и других извора, у складу са 
законом. 

3) Оснивачки улог у износу од 2.000,00 
КМ од чега се 1.000,00 КМ уплаћује на рачун 
установе а други дио након двије године. 
 
 
V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  
 

Члан 6. 
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Органи управљања у Јавнаој установи 
Центар за социјални рад су: 

- Директор и 
- Управни одбор. 

 
Члан 7. 

1) Директора Јавне установе Центар 
за социјални рад именује и разрјешава 
Скупштина општине. 

2) Директор се именује на период од 
четири године, уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције и сагласност 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске.  

3)Ако директор није именован или је 
због дуже одсутности спријечен да обавља 
своје функције, Скупштина општине именује 
вршиоца дужности директора. 

4) Вршилац дужности директора има 
сва права, дужности и одговорности дире-
ктора и може обављати ту функцију до 
именовања директора, а најдуже годину дана. 

 
Члан 8. 

Услови и поступак именовања и 
разрјешења директора, као и његове надле-
жности, права и обавезе регулишу се Ста-
тутом Јавне установе Центар за социјални 
рад, а у складу са законом. 

 
Члан 9. 

1)Управни одбор Јавне установе 
Центар за социјални рад именује и разрје-
шава Скупштина општине на приједлог 
Начелника општине након спроведеног 
поступка јавне конкуренције.  

2)Управни одбор Јавне установе 
Центар за социјални рад има три члана.  

3)Запослени у Јавној установи Центар 
за социјални рад не могу бити чланови 
Управног одбора. 

4)Скупштина општине може имено-
вати вршиоце дужности чланова Управног 
одбора прије спровођења поступка јавне 
конкуренције. 

 
Члан 10. 

1)Чланови Управног одбора одгово-
рни су за свој рад оснивачу и исти може 
донијети рјешење о опозиву чланова уколико 
не извршавају своје обавезе у складу са 
статутом и законом. 

2)Надлежности, услови за именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад, њихова права и 
обавезе регулишу се Статутом . 
 
 
VI НАДЗОР НАД РАДОМ ЦЕНТРА 

 
Члан 11. 

1) Надзор над законитошћу рада Јавне 
установе Центар за социјални рад врши 
надлежно министарство. 

2) У области социјалне заштите врши 
се унутрашњи, инспекцијиски и стручни 
надзор. 

3)Унутрашњи надзор може бити редо-
вни и ванредни и обавља се по службеној 
дужности или на захтјев корисника права или 
оснивача . 

4)Инспекцијски надзор врши инспе-
кција надлежна за социјалну заштиту. 

5)Министарство надлежно за соција-
лну заштиту врши надзор над спровођењем 
стручног рада установа социјалне заштите. 

 
Члан 12. 

1)Скупштина општине Градишка 
даје сагласност на: 

 -годишњи програм рада и финанси-
јски план Јавне установе Центар за соција-
лни рад  

           -разматра и усваја годишњи извјештај 
о пословању и годишњи обрачун. 

 
2)Начелник општине Градишка даје 

сагласност на: 
          -Статут Јавне установе Центар за 
социјални рад и 
          -Правилник о организацији и система-
тизацији радних мјеста, 
          -остале акте Јавне установе Центар за 
социјални рад у складу са законом. 
 
 
VI I – ПРЕСТАНАК РАДА ЦЕНТРА 

 
Члан 13. 

1)Поступак за престанак рада Јавне 
установе Центар за социјални рад покреће 
оснивач или орган надлежан за вршење на-
дзора над законитошћу рада јавне установе. 

2)Акт о престанку рада Јавне установе 
Центар за социјални рад доноси оснивач. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

За сва питања која нису регулисана 
овом Одлуком, примјењиваће се одредбе 
Закона о социјалној заштити, Закон о систе-
му јавних служби, као и сви други законски и 
подзаконски акти који уређују ову област. 

 
Члан 15. 
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Јавна установа Центар за социјални 
рад ће извршити усклађивање Статута и 
других општих актата са Законом о соци-
јалној заштити, Законом о класификацији 
дјелатности и Регистру пословних субјеката 
по дјелатностима у Републици Српској, 
Законом о систему јавних служби и овом 
Одлуком у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке и извршити промјене 
уписа у судском регистру код надлежног 
суда. 

 
Члан 16. 

Ступањем на снагу ове Одлуке пре-
стаје да важи Одлука о организовању Центра 
за социјални рад Градишка „Службени 
гласник општине Градишка“ број: 1/94,8/05, 
5/06, 12/07 и 9/11) 

 
 

Члан 17. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-81/13     
Датум:18.04.2013.године      
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
члана 22. Закона о класификацији дјелатно-
сти и Регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској („Слу-
жбени гласник Републике Српске“ број 74/10 
и 109/12), чланова 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013. године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о организовању Јавне установе 
„Завичајни музеј“ Градишка  

  
Члан 1. 

(1) Овом Одлуком Скупштина општи-
не Градишка врши организовање Јавне уста-
нове „Завичајни музеј“ Градишка, са Законом 

о систему јавних служби и Законом о класи-
фикацији дјелатности и Регистру пословних 
субјеката по дјелатностима у Републици 
Српској. 

(2)Одлуком оснивач усклађује: оснива-
ње, назив и сједиште, дјелатност, обезбјеђе-
ње средстава, управљање, руковођење, на-
дзор и престанак рада Јавне установе Зави-
чајни музеј. 

 
Члан 2. 

(1) Назив установе је: Јавна установа 
„Завичајни музеј“ Градишка. 

(2) Скраћени назив установе је: ЈУ 
„Завичајни музеј“ Градишка. 

(3) Сједиште установе је у Градишци, 
улица „Младена Стојановића“ 15. 

 
 
 

Члан 3. 
ЈУ Завичајни музеј има својство пра-

вног лица које стиче уписом у судски 
регистар. 
 

Члан 4. 
(1) У правном промету са трећим 

лицима ЈУ Завичајни музеј иступа у своје 
име и за свој рачун. 

(2) За обавезе у правном промету ЈУ 
Завичајни музеј одговара без ограничења 
свим средствима са којима располаже. 

(3) Оснивач је обезбиједио средства за 
почетак рада ЈУ Завичајни музеј. 
 

Члан 5. 
ЈУ Завичајни музеј у правном промету 

заступа директор. 
 

Члан 6. 
Дјелатност ЈУ Завичајни музеј је: 
-91.02 Дјелатност музеја. 
 

Члан 7. 
(1) Средства ЈУ Завичајни музеј чине 

досадашња материјална и нематеријална ула-
гања Оснивача, као и средства обезбијеђена у 
току досадашњег рада установе и оснивачки 
улог од 2000,00 КМ у новцу. 

(2) Средства за рад обезбјеђују се из: 
           -Буџета општине, 
           -донација, поклона и прилога физи-
чких и правних лица, 
           -других извора. 

 
Члан 8. 

(1) У циљу обављања дјелатности због 
које је ЈУ Завичајни музеј организован Осни-
вач има сљедећа права и дужности: 
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- у оквиру својих могућности, обезбјеђује 
средства и прописане услове за рад ЈУ 
Завичајни музеј, 

(2) Скупштина општине: 
- именује и разрјешава органе управљања, 
- даје сагласност на годишњи програм рада 

и финансијски план,  
 

(3) Начелник општине: 
- даје сагласност на статут, 
- даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, 
- тражи квалитетно и стручно обављање 

послова у складу са Законом. 
 

Члан 9. 
(1) ЈУ Завичајни музеј се обавезује да 

ће послове из своје надлежности и дјелатно-
сти обављати благовремено и квалитетно у 
складу са законом и одредбама закључених 
уговора. 

(1)ЈУ Завичајни музеј ће најмање је-
дном годишње подносити извјештај о свом 
раду оснивачу, а на његов захтјев и више 
пута. 
 

Члан 10. 
Органи ЈУ Завичајни музеј су: 

Управни одбор и директор. 
 

Члан 11. 
(1) Управни одбор ЈУ Завичајни музеј 

именује и разрјешава Оснивач након спрове-
деног поступка јавне конкуренције. 

(2) Управни одбор има три члана који 
нису запослени у ЈУ Завичајни музеј. 
 

Члан 12. 
Управни одбор: 

- доноси Статут ЈУ Завичајни музеј, 
- одлучује о пословању, 
- разматра и усваја извјештаај о пословању 

и годишњи обрачун, 
- доноси програм рада и финансијски план, 
- одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом и Статутом, 
- врши и друге послове у складу са законом, 

Статутом и овом Одлуком. 
 

Члан 13. 
(1) Директора ЈУ Завичајни музеј име-

нује Оснивач на период од четири године, уз 
претходно спроведен поступак јавне конку-
ренције. 

(2) Директора ЈУ Завичајни музеј 
разрјешава Оснивач. 
 

Члан 14. 
Директор ЈУ Завичајни музеј: 

- руководи ЈУ Завичајни музеј, 

- представља и заступа ЈУ Завичајни музеј, 
- одговара за законитост рада ЈУ Завичајни 

музеј, 
- Доноси акт о организацији и системати-

зацији радних мјеста ЈУ Завичајни музеј, 
- Обавља и друге послове у складу са 

законом, Статутом и овом Одлуком. 
 

Члан 15. 
Надзор над законитошћу рада ЈУ Зави-

чајни музеј врши надлежно министарство. 
 

Члан 16. 
(1) Поступак за престанак рада ЈУ 

Завичајни музеј покреће Оснивач или орган 
надлежан за надзор над законитошћу рада 
јавне установе. 

(2)Акт о престанку рада доноси 
Оснивач. 
 
 

Члан 17. 
ЈУ Завичајни музеј се обавезује да у 

року од 60 дана од дана доношења ове 
Одлуке донесе статут и акт о системати-
зацији радних мјеста. 
 

Члан 18. 
Ступањем на снагу ове Одлуке пре-

стаје да важи Одлука о оснивању Завичајног 
музеја Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/04, 1/03 и 8/05). 
 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осам дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-82/13     
Датум:18.04.2013.године      
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. став 2. и члана 16. 
став1. Закона о спорту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и чланова 17. и 
33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине Гра-
дишка на 5. редовној сједници одржаној 
18.04.2013. године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма финансирања спорта 
на подручју општине Градишка за 2013. г. 
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I 
Усваја се Програм финансирања 

спорта на подручју општине Градишка за 
2013. годину 
 

II 
Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-78/13 
Датум:18.04.2013.године 
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Радислав Дончић с.р.                                      

 

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА СПОРТА 
на подручју општине Градишка за 2013. 

годину 
 

На основу чланова 17. и 19. Закона о 
спорту Републике Српске (“Сл. гласник РС”, 

број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), Правилника 
о категоризацији спортова са номенклатуром 
спортских грана и грана спорта у РС (“Сл. 
гласник РС”, број 74/09) и Правилника о 
расподјели финансијских средстава за спорт 
на простору општине Градишка (закључак 
Начелника општине број: 02-66-61/13 од 
21.03.2013. године), а у циљу остваривања 
општег интереса Општине Градишка у 
области спорта у Буџету Општине планирају 
се и намјенски обезбјеђују финансијска 
средства за ту област. Планирана средства за 
суфинансирање ове области за 2013. годину 
износе 600.000 КМ (ставка „Текући грантови 
спортским организацијама и удружењима“).  

На основу Правилника о расподјели 
финансијских средстава за спорт на простору 
општине Градишка, а ради остварења општег 
интереса Општине у свим подручјима у 
области спорта, планирани износ средстава 
за спорт намјенски се распоређује у сљедеће 
сегменте спорта: 

 
 

Ред. 
бр. Намјена средстава 

% од укупно 
планираних 

средстава 

Износ у 
КМ 

(годишње) 

1. Такмичарски спорт  79,55 477.300 

2. 
Школски спорт и  спортска рекреација 
грађана   

  

 3,45 

 

20.700 

3. Значајне спортске манифестације и 
активности за Општину и РС 7,00  42.000 

4. Суфинансирање изградње и опремања 
спортских објеката 10,00 60.000 

Укупно: 100 % 600.000 
 

Планирана финансијска средства на-
мијењена за спорт распоредиће се корисни-
цима (спортским организацијама) према 
Прегледу расподјеле финансијских средстава 
за спорт у 2013. години, који на основу Пра-
вилника о расподјели финансијских сре-
дстава за спорт на простору општине Гради-
шка,  доноси Начелник општине. 
     Средства планирана у Буџету 
Општине за финансирање спорта у 2013. 
години, ради остварења општег интереса 
општине у овој области, према основним 
критеријима и намјени, усмјеравају се на  4 
(четири) подручја спорта и то: 

 
1. ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ    

   СПОРТА 
 
Планирана средства за финансирање 

такмичарског спорта намјенски се обезбје-
ђују за рад и спортске активности спортских 
организација које се такмиче на турнирима и 
лигама Републике Српске и Босне и 
Херцеговине, а које организује Министа-
рство породице, омладине и спорта РС и 
надлежни грански савези РС и БиХ.  

 

 

Вредновање такмичарског спорта 
извршено је на основу сљедећих критерија: 

1. Припадност приоритетној грани спорта 
2. Степен – ранг такмичења: 
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   а) ниво лиге у којој се клуб такмичи, 
          б) број клубова у припадајућој лиги, 
          в) број млађих селекција,  
          г) припадност клуба гранском савезу, 

3. Традиција клуба и постигнути резу-
лтати, 

4. Учешће клуба на званичним међуна-
родним такмичењима, 

5. Стручни рад са млађим селекцијама, 
постигнути резултати и број чланова 
активних спортиста, 

6. коришћење и одржавање спортских 
објеката. 

 
Категоризација спортских организа-
ција општине Градишка 
 

На основу извјештаја о раду, планова 
и програма рада спортске организације на 
подручју општине Градишка разврставају 
се у пет група, и то 
 
Прва група - ФУДБАЛ:  
 
 Прва група „А“  
- Премијер лига БиХ, немамо 
представника 
 Прва група „Б“ 

 1. Фудбалски клуб „Козара“ 
Градишка (1. лига РС), 
 Прва група „В“  

 1. ФК „Јединство“ Жеравица и 2. ФК 
„Јабланица - Дионис“ Јабланица (2. лига 
РС група „Запад“), 
  Прва група „Г“ 

 1. ФК „Дубраве“ Дубраве, 2. ФК 
“Омладинац“ Брестовчина и 3. ФК 
„Обрадовац“ Градишка (Регионална лига 
„Запад“), 
 Прва група „Д“  

            1. ФК „Лијевче“ Н.Топола, 2. ФК 
„Слога-ДИПО“ Г.Подградци, 3. ФК 
„Братство“ Козинци,  4. ФК „Торпедо“ 
Церовљани,  5. ФК „Козара“ Турјак и 6. 
ФК „Младост“ Сеферовци (Подручна лига 
„Градишка“), 
 Прва група „Ђ“  

 1. ФК „Калеми“ Требовљани, 2. ФК 
„Бисери“ Чатрња,  3. ОФК „Ламинци“ С. 
Ламинци, 4, ФК „Полет“ Елезагићи, 5. ФК 
„Вилуси“ Вилуси, 6. ФК „Романовци“ 
Романовци, 7. ФК „Борац“ Машићи, 8. ФК 
„13 Скојевки“ Грбавци, 9. ФК „Сте-

ван Дукић“ Рогољи, 10. ФК „Слобода“ 
Д.Подградци,11. ФК „Братство“ Б. Лами-
нци,  12. ФК „Ровине“ Ровине, 13. ФК 
„Братство“ Орахова и 14. ФК „Ратар“ 
Стара Топола  (Међуопштинска лига 
„Градишка - Запад“), 
   
 Друга група - КОШАРКА: 
 1. Кошаркашки клуб „Servitium“ 
Градишка (Премијер лига БиХ), 2. ЖКК 
„Козара“ Градишка (1. лига РС - јесен 
2013. године), 3. КК „Лијевче“ Н.Топола 
(2. лига РС група „Запад-Б“) и 4. 
Кошаркашки клуб „Топбаскет“ Н.Топола 
(Подручна лига „Бања Лука“), 

 
    Трећа група - ОДБОЈКА: 
 1. ОК „Градишка“ Градишка (1. лига 

РС група „Запад“), 2. ОК „Servitium” 
Градишка (1. лига РС), 3. ЖОК 
„Козара“ Градишка (2. лига РС група 
„Запад“) и 4. ОК „Олимпик“ 
Градишка (2. лига РС група „Запад“)    

  
  Четврта група - РУКОМЕТ: 
 1. Рукометни клуб „Градишка“ 

Градишка (1. лига РС - женска и 2. 
лига РС - мушка селекција) 

 
 Пета група - ОСТАЛИ СПОРТОВИ: 
 1. Куглашки клуб „Козара“ Градишка 

(Премијер лига БиХ - мушка и 
женска екипа), 2. Куглашки клуб 
„Лијевче“ Н.Топола, 3. Куглашки 
клуб„Градишка“ Градишка (1. лига 
РС); 4. Шаховски клуб „Козара“ 
Градишка (2. лига РС), 5. ШК 
„Лијевче“ Н.Топола (2. лига РС); 6. 
Карате клуб „Соко“ Градишка, 7. 
Клуб борилачких вјештина „Нитен“ 
Градишка, 8. Џиу-џицу клуб 
„Самурај“ Градишка, 9. Карате клуб 
„Сенсеи карате до“ Нова Топола, 10. 
Клуб реалног аикидоа “Градишка” 
Градишка, 11. Центар за подводне 
активности „Свети Никола“ и 12. 
Кајак-кану клуб „Сава“ из Градишке. 

 

 Финансијска средства за такмичарски 
спорт распоређују се на сљедећи начин: 

 

 

Ред. 
бр. 
групе 

Средства за такмичарски спорт 

% од укупно 
планираних 
средстава за 

спорт 

Износ у 
КМ 

(годишње) 

1. Фудбал 50,05 300.300 
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2. Кошарка 12,71 76.260 
3. Одбојка 7,08 42.480 
4. Рукомет 3,21 19.260 
5. Остали клубови 6,50 39000 

Укупно: 79,55 477.300 

Финансирање такмичарског спорта и 
расподјела средстава спортским организа-
цијама врши се према Прегледу расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2013. 
години, који доноси Начелник општине. 

 Оснивачи спортског удружења 
дужни су обезбједити средства потребна за 
почетак рада спортског удружења. 
 Новоформирани спортски клубови и 
спортска удружења могу се уврстити као  
корисници Буџета, тек двије године након 

оснивања и почетка дјеловања 
Остале спортске организације (клу-

бови, удружења и савези) биће суфинанси-
ране ако буду организовале значaјне спо-
ртске манифестације или манифестације спо-
ртско-рекреативног типа.  
 
 
2. ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКИХ СПО-

РТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ОМЛА-
ДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И 
ДРУГИХ ГРАЂАНА 

 
Ради остваривања општег интереса 

Општине у области спорта планирана су 
финансијска средства за учешће у финанси-
рању рекреативног спорта и  школских спо-
ртских такмичења, чиме се подстиче масо-
вност у спорту и рекреативне активности 
омладине и грађана. 

Улагањем у овом подручју спорта, 
обезбјеђује се развој физичких способности и 
стицање спортских и радних навика код 
школске омладине, као и очување физичких 
способности код радника, инвалидних лица и 
других грађана. 

У овом сегменту спорта планирано је 
дјеломично финансирање за учествовање и 
организовање сљедећих спортских манифе-
стација: 

 Бициклијада “Градишка 2013“, 
 Улична кошарка  “Градишка 2013“, 
 Улична одбојка “Градишка 2013“, 
 Раднички турнир у куглању 

“Градишка   2013“, 
 Турнир у малом фудбалу “Градишка  
     2013“, 
 Турнир у малом фудбалу „Крушкик  
     2013“, 
 Турнир у одбојци на пијеску  
    „Подградци 2013“, 
 Светосавски турнир у стоном тенису,  
 Меморијални шаховски турнир 

“Свето Гускић“,  

 Видовдански турнир у малом 
фудбалу, 

 Активности спортских клубова: 1. 
Атлетски клуб „Младост“ Градишка, 2. 
Кошаркашки клуб инвалида „Козара“ Гра-
дишка, 3. Спортско-риболовно друштво 
„Амур“ Градишка, 4. Шаховски клуб 
„Поткозарје“ Г.Подградци, 5. Шаховски клуб 
„Лисковац“  Лисковац и 6. Клуб малог 
фудбала „Градишка“ Градишка и  

 Разна међушколска спортска такмиче   
ња у оквиру Малих олимпијских игара  РС  и 
друге рекреативне манифестације. 

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ СПОРТ-

СКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И АКТИВНО-
СТИ ЗА ОПШТИНУ  И РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ 
 

Остварајући општи интерес у области 
спорта, планирају се средства за финанси-
рање спортских манифестација значајних за 
Општину Градишка и РС, као што су:  

 Избор најбољих спортиста Општине 
за 2013. годину 
 Међународни фудбалски турнир 
“Градишка 2013” 
 Финале Купа Општинског 
фудбалског савеза Градишка 
 Међународни женски одбојкашки 
турнир “Градишка јесен 2013”,  
 Међународни фудбалски турнир 
пионира “Градишка 2013”,  
 Међународни кошаркашки турнир 
пионира “Мали шампиони 2013”, 
 Међународно такмичење у кајаку и 
кануу на мирним водама, 
 Међународни турнир у одбојци на 
пијеску, 
 Међународно мото-крос такмичење, 
 Меморијални фудбалски турнир 
“Миленко Чолаковић-Чоле“, 
 Коњичке трке (Коњички клуб 
„Посавко“ Градишка), 
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 Меморијални фудбалски турнир 
“Младен Стојановић-Лаја“, 
 Меморијални фудбалски турнир ФК 
“Братство” Козинци, 
 Меморијални фудбалски турнир ФК 
“Бисери” Чатрња, 
 Фудбалски турнир ФК “Слобода” 
Доњи Подградци, 
 Меморијални фудбалски турнир ФК 
“13 скојевки” Грбавци, 
 Остале значајне манифестације и 
дјелатности (трошкови спортских двора-
на, турнири, трке, кампови, стручно уса-
вршавање тренера, одржавање спортских 
објеката, набавка спортске опреме и др.). 
 

Финансијска средства одобравају се и 
дозначавају спортским организацијама и 
другим организаторима спортских манифе-
стација на њихове жиро рачуне, у виду 
помоћи  и учешћа Општине у организовању 
истих. 
4. СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И 

ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Ради остваривања општег интереса 
Општине у области спорта планирана су 
финансијска средства за учешће у финанси-
рању изградње, одржавања, коришћења и 
опремања спортских објеката. 

Улагањем у овом подручју спорта, 
подстиче се масовност у спорту и 
квалитет тренинга и такмичења, као и 
повећање броја посјетилаца на спортским 
манифестацијама. 

Расподјела средстава намјењених за 
суфинансирање изградње и опремање спо-
ртских објеката врши се на основу захтјева 
спортских клубова који конкуришу за додје-
лу средстава. 
 
Број:01-022-78/13 
Датум:18.04.2013.године 
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                     
             Радислав Дончић с.р. 
     
       
      

На основу члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03) и 
члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/08, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 

Градишка на сједници одржаној дана 
18.04.2013. године, д о н и ј е л а     ј е 
  

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија за именовање 
директора и управних одбора Јавних 
установа  чији је оснивач општина 

Градишка 
  

I 
Овом одлуком ближе се утврђују 

услови и критерији за избор и именовање: 
1. Пет чланова  управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Градишка 
2. Три члана управног одбора ЈЗУ „Апотека 

Градишка“ Градишка 
3. Три члана управног одбора ЈУ   „Народна 

библиотека“ Градишка 
4. Три члана управног одбора ЈУ „Завичајни 

музеј“ Градишка 
5. Три члана управног одбора ЈУ „ Центар за 

социјални рад“ Градишка 
6. Три члана управног одбора ЈУ „ Културни 

центар “ Градишка 
7. Директора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 
8. Директора ЈЗУ „Апотека Градишка“ 

Градишка 
9. Директора ЈУ „Народна библиотека“ 

Градишка 
10. Директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка 
11. Директора ЈУ „ Центар за социјални рад“ 

Градишка 
12. Директора ЈУ „ Културни центар“ 

Градишка 
  

II 
Опис послова: 
Послови директора и управних одбора 

утврђени су законом и статутима наведених 
јавних установа. 

  
III 

Општи услови за кандидате су: 
1.Да су држављани БиХ 
2.Да су старији од 18 година, 
3.Да нису отпуштени из државне службе 
на било којем нивоу у БиХ као резултат 
дисциплинске мјере у периоду од три 
године прије дана објављивања конкурса, 
4.Да нису оосуђивани за кривично дјело 
које их чини неподобним за обављање 
послова директора и члана управног 
одбора, 
5.Да се против њих не води кривични 
поступак, 
6.Да се на њих не односи члан IX 1. 
Устава БиХ. 
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Посебни услови за кандидате су: 
Под 1 и 2  -висока стручна спрема здравстве-  
                  ног,правног или економског смјера 
                 -познавање проблематике и рада у   
                   здравству 
 Под 3      -висока стручна спрема 
                 -познавање проблематике и рада  
                  библиотеке 
Под 4       -висока стручна спрема 
                 -познавање проблематике и рада  
                  музеја 
Под 5       -висока стручна спрема 
                 -познавање проблематике и рада  
                  центра за социјални рад 
Под 6       -висока или виша стручна спрема 
                 -познавање надлежности органа  
                  управљања 
Под 7     -висока стручна спрема (VII степен)-   
                 доктор медицине специјалиста,     
                 доктор стоматологије специјалиста,  
                 дипломирани економиста или ди- 
                 пломирани равник са менаџе-  
                 рским искуством у здравству 
                 -најмање пет година рада у струци 
Под 8       - висока стручна спрема фармаце- 
                   утског, медицинског, економског  
                   или правног смјера 

           -најмање пет година радног  
             искуства у струци 

Под 9       -висока стручна спрема 
                 -три године радног искуства у  
                   области културе 
Под 10    -висока стручна спрема (археоло- 
                 гија, историја, историја умјетности,  
                 природне  науке, конзервација) 
                -најмање три године радног  
                  искуства 
Под 11    -стручни радник (лица која су  
                 стекла образовање првог циклуса у  
                  трајању од најмање три и највише  
                  четири године и вреднују се са  
                  најмање 180 односно 240  ECTS  
                 бодова- високо образовање  
                  одговарајућег усмјерења 
                 -најмање пет година радног  
                  искуства у струци 
                 -положен стручни испит за рад у  
                   органима управе 
Под 12     -висока стручна спрема 
                 -три године радног искуства  

 
IV 

Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 

Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, а именује је Начелник општине. 
  

V 

Конкурс ће расписати Начелник 
општине Градишка и биће објављен у „Слу-
жбеном гласнику Републике Српске“ и 
дневном листу „Блиц“ Бања Лука 
            Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном гласнику Републике Српске“. 

 
VI 

Директоре и управне одборе установа 
на основу ранг листе коју ће утврдити 
Комисија за избор, именоваће Скупштина 
општине на мандатни период од 4 године.  

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
  
Број:01-022-88/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р.        
            На основу члана 7. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 41/03), члана 34. 
Статута ЈП “Радио Градишка” Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка”, 
број 8/09, 3/10 и 8/11) и члана 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана  18.04.2013. 
године, д  о  н  и  ј  е  л  а   је 
 

О Д  Л  У  К  У  
 

о утврђивању услова, стандарда и 
критерија за избор Надзорног одбора  ЈП 

“Радио Градишка” Градишка 
 
I 
 

       Овом одлуком ближе се утврђују 
услови, стандарди и критерији за избор и 
именовање три члана  Надзорног одбора  ЈП 
“Радио Градишка” Градишка. 
 

II 
Опис послова : 
 
 Послови Надзорног одбора утврђени 
су чланом 36. Статута ЈП “Радио Градишка” 
Градишка(“Службени гласник општине 
Градишка”, број 8/09, 3/10 и 8/11). 
 

III 
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  Општи услови за кандидате су: 
 

1. Да су држављани  БиХ; 
2. Да су старији од 18 година; 
3. Да нису отпуштени из државне 

службе на било којем нивоу у БиХ као 
резултат дисциплинске мјере у периоду од 
три године прије дана објављивања конкурса; 

4. Да нису осуђивањи за кривично 
дјело које их чини неподобним за обављање 
послова члана Надзорног одбора; 

5. Да се против њих не води кривични 
поступак; 

6. Да се на њих не односи члан IX 1. 
Устава БиХ; 
 
  Посебни услови за кандидате су: 
 

- Висока стручна спрема, друштвеног 
или техничког смјера, 
           - Најмање три године радног искуства. 
 

IV 
 Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
          Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, од чега су три службеници, а два из 
реда лица која познају процедуре избора и 
дјелатност предузећа. 
 Комисију из претходног става именује  
Начелник општине. 
 

V 
 Конкурс ће расписати Начелник 
општине Градишка и биће објављен у 
«Службеном гласнику Републике Српске» и 
дневном листу "Блиц” Бањалука. 
       Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у  дневном 
листу "Блиц” Бањалука. 

 
VI 

         Надзорни одбор   ЈП “Радио Гради-
шка” Градишка именоваће Скупштина 
општине на мандатни период од четири 
године, на основу ранг листе коју ће 
утврдити Комисија за избор. 

 
  VII 

           Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-89/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 

 
  На основу члана 20. Закона о пре-

дшколском васпитању и образовању („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
119/08) и члана 33. Статута општине Гради-
шка („ Службени гласник општине Гради-
шка“ број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. годинед о н о с и 

 
О Д Л У К У 

   о радном времену   Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Лепа Радић“Градишка 
 

 I 
         Овом  одлуком се одређује радно врије-
ме Јавне установе за предшколско васпитање 
и образовање  дјеце „Лепа Радић“ Градишка, 
( у даљем тексту установа). 
 

II 
          Радно вријеме Установе се одређује од 
6.30 часова до 18.00  часова. 
 

III 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

 IV 
    Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ . 
 
Број:01-022-90/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
                                                                              

  

 

   На основу чланова 39-49. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12 ), члана 30. алинеја 3. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), и 
чланова 17.-тачка „ц“ и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
а након разматрања Извјештаја о извршењу 
Буџета општине Градишка за период 
01.01.2012-31.12.2012.године, Скупштина 
општине Градишка на 5.  редовној сједници 
одржаној дана 18.04.2013.године, д о н о с и    
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О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Извјештаја о извршењу  Буџета 
општине Градишка за период  01.01.2012-

31.12.2012. годину 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка  за период 01.01.2012 - 31.12. 
2012.године. 
 

Члан 2. 
Извјештај из члана 1. саставни је дио 

ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-022-77/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 

  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  ЗА 2012.ГОДИНУ  
    

РЕД. 
БР. 

БРОЈ 
КОНТА ОПИС ПЛАН   2012 ИЗВРШЕЊЕ   

2012 
ИЗВРШЕЊЕ  

/ПЛАН  

1 2 3 4 5 6 (5/4) 
  

  

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  (ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ) 

22.778.000,00 22.515.238,09                      
98,85  

            
1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  14.054.120,00 13.974.423,58                      

99,43  
1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит  100,00 80,15                      

80,15  
 711113 Порез на приходе од пољ.и шумарства 100,00 80,15                      

80,15  
1.2. 713000 Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелат.  
2.152.800,00 2.196.725,72                   

102,04  

 713111 Порез на приходе од сам.дјел. 140.000,00 138.816,11            
99,15  

 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 2.000,00 2.081,01                   
104,05  

 713113 Порез на лична примања 2.010.000,00 2.055.120,89                   
102,24  

 713114 Порез на лична примања лица која сам 
обав.привредну и пр.дјел. 

800,00 707,71                      
88,46  

1.3. 714000 Порези на имовину  807.000,00 863.589,69                   
107,01  

 714111 Порези на имовину  48.000,00 49.534,64                   
103,20  

 714112 Порез на непокретност  600.000,00 655.667,91                   
109,28  

 714211 Порези на насљеђе и поклон 27.000,00 26.792,49                      
99,23  

 714311 Порези на пренос непокретности и права 132.000,00 131.594,65                      
99,69  

1.4. 715000 Порези на промет производа и услуга   4.720,00 4.136,42                      
87,64  

 71500 Порез  на промет производа и услуга (збир) 4.720,00 4.136,42                      
87,64  

1.5. 717111 Индиректи порези дозначени од  У И О  11.000.000,00 10.795.924,52                    
98,14  

 717112 Индиректи порези дозначени од  У И О - 
поравнање 

79.000,00 103.985,24                   
131,63  

1.6. 719000 Остали порески приходи 10.500,00 9.981,84                      
95,07  

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 10.500,00 9.981,84                      
95,07  

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  6.917.810,00 6.737.477,90                      
97,39  

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 
и позитивних курсних разлика  

740.800,00 738.369,65            
99,67  

 721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавни 
предузећима и фин.институцијама 

88.300,00 88.285,09                      
99,98  
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 721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 125.000,00 112.116,37                      
89,69  

 721223 Приходи од земљишне ренте 500.000,00 515.434,81                   
103,09  

 721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 25.000,00 20.081,06                      
80,32  

 721300 Приходи од камата на новчана средства на 
банковним рачунима 

200,00 681,28                   
340,64  

 721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате 
зајмове 

2.300,00 1.771,04                      
77,00  

      
2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга  
6.023.010,00 5.834.530,19                     

96,87  
2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 280.000,00 283.452,35                   

101,23  
 722121 Општинске административне таксе 280.000,00 283.452,35                   

101,23  
2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 724.650,00 558.683,33                      

77,10  
 722312 Комуналне таксе на фирму 560.000,00 544.436,58                      

97,22  
 722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 

прикљ.возила 
1.700,00 1.550,00                      

91,18  
 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 

површинама 
3.500,00 3.434,15                      

98,12  
 722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 

робе ван пословне просторија 
1.300,00 1.373,20                   

105,63  
 722319 Комунална такса за коришћене простора за 

паркирање моторних, друмских и прикључних 
возила на уређеним и обиљеженим мјестима која је 
за то одредила СО-е 

150.000,00 100,00                         
0,07  

 722321 Боравишна такса (ТОГ) 6.000,00 5.606,54                      
93,44  

 722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води 

1.750,00 1.800,00                   
102,86  

 722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 400,00 382,86                      
95,72  

      

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4.215.980,00 4.231.500,52                   
100,37  

 722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 1.200.000,00 1.202.880,43                   
100,24  

 722412 Накнаде за кориштење грађ.земљ. 16.000,00 15.387,01                      
96,17  

 722421 Накнаде за кориштење путева 530,00 528,89                      
99,79  

 722424 Накнада за кориштење минералних сировина 110.000,00 143.069,04                   
130,06  

 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 40.000,00 40.462,75                   
101,16  

 722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-
средства за развој неразвијених дијелова општине 
остварена продајом шумских сортимената 

600.000,00 592.216,89                      
98,70  

 722440 Накнаде за кориштење вода (збир) 135.000,00 140.851,94                   
104,33  

 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и 
хемикалија за заштиту биља 

50.000,00 44.484,28                      
88,97  

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 
интереса 

1.364.100,00 1.353.191,18                    
99,20  

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 
интереса-        теретна моторна возила 

550.000,00 550.076,00                   
100,01  

 722463 Накнада за извађени материјал из водотока 30.000,00 29.157,73                      
97,19  

 722464 Накнада за воде за узгој рибе 100,00 80,79                      
80,79  

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе 250,00 244,14                      
97,66  

 722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите 
од пожара 

120.000,00 118.869,45      
99,06  

      
2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 802.380,00 760.893,99                      

94,83  
 722521 Приходи општинских орана управе 125.000,00 120.711,39                      

96,57  
 722591 Властити приходи  буџетских корисника 

општине (збир) 
677.380,00 640.182,60                      

94,51  
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 722591 Центар за социјални рад 135.000,00 132.750,94                      
98,33  

 722591 Професионална ватрогасна јединица  35.000,00 32.577,34                      
93,08  

 722591 Гимназија  36.000,00 34.295,00                      
95,26  

 722591 Средња стручна и техничка школа 46.000,00 46.457,00                   
100,99  

 722591 Техничка школа 30.000,00 28.292,00                      
94,31  

 722591 Предшколска установа Лепа Радић 320.000,00 314.718,50                      
98,35  

 722591 Културни центар 70.000,00 46.706,82                      
66,72  

 722591 Народна библиотека 3.300,00 3.360,00                   
101,82  

 722591 Туристичка организација 1.030,00 1.025,00     
99,51  

 722591 Остало 1.050,00 0,00                                
-   

2.3. 723000 Новчане казне  24.000,00 23.885,00                      
99,52  

 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета 
имовин. корист у том поступку 

24.000,00 23.885,00                      
99,52  

2.4. 729000 Остали непорески приходи  130.000,00 140.693,06                   
108,23  

 729124 Остали непорески приходи 130.000,00 140.693,06                   
108,23  

3. 731000 Грантови 9.000,00 12.000,00                   
133,33  

 731211 Текући грантови од правних лица у земљи 9.000,00 12.000,00                   
133,33  

4. 781000 Трансфери између буџ.јединица различитих 
нивоа власти (Трансфери јединицама локалне 
самоуправе) 

1.204.000,00 1.184.591,55                      
98,39  

 781310 Трансфери између буџ.јединица различитих нивоа 
власти (Трансфери јединицама локалне самоуправе) 

1.204.000,00 1.184.591,55                      
98,39  

5. 810000 Примици за нефинансијску имовину 513.070,00 527.980,68                   
102,91  

 811222 Примици за рачунарску опрему 70,00 70,00                   
100,00  

 813110 Примици за  земљиште 488.000,00 502.764,68                   
103,03  

 81711_ Примици по основу пореза на додату вриједност 25.000,00 25.146,00                   
100,58  

6. 910000 Примици од финансијске имовине и задуживања 80.000,00 78.764,38                      
98,46  

  911400 Примици од наплате датих зајмова 80.000,00 78.764,38                      
98,46  

  
 
 

 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  ЗА 2012.ГОДИНУ  ЗА 2012.ГОДИНУ 

  (ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА) 
      
      

РЕД. 
БР. КОНТО  О П И С  ПЛАН   2012 ИЗВРШЕЊЕ   

2012 
ИЗВРШЕЊЕ  

/ПЛАН  

1 2 3 4 5 6 

    БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   (ТЕКУЋИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ) 22.778.000,00 22.516.646,01 98,85 

            
1. 410000 Текући расходи 17.101.210,00 16.895.519,32 98,80 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  7.351.470,00 7.328.555,99 99,69 

 411100 Бруто плате  трошкова запослених   6.153.690,00 6.132.242,62 99,65 
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 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

1.197.780,00 1.196.313,37 99,88 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.398.390,00 4.291.294,85 97,57 

 412100 Расходи по основу закупа 38.100,00 37.430,28 98,24 
 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
653.890,00 655.300,41 100,22 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

       
129.300,00  

     116.935,70  90,44 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене        
172.000,00  

     165.072,36  95,97 

 412500 Расходи за текуће одржавање 206.300,00 187.502,71 90,89 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 
саоб.) 

291.940,00 289.399,59 99,13 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 258.000,00 240.787,21 93,33 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и 
админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске 
усл.)  

859.110,00 851.377,14 99,10 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заш. животне средине 

481.930,00 476.831,01 98,94 

 412900 Остали непоменути расходи 1.307.820,00 1.270.658,44 97,16 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 871.750,00 874.900,18 100,36 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 507.750,00 507.750,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 

307.000,00 304.684,38 99,25 

 413500 Расходи по основу камата на одобрене, а 
нереализоване зајмове из иностранства 

30.000,00 28.351,37 94,50 

 413900 Расходи по основу затезних камата 27.000,00 34.114,43 126,35 

1.4. 414000 Субвенције 250.500,00 248.591,03 99,24 

 414100 Субвенције 250.500,00 248.591,03 99,24 

1.5. 415000 Грантови 1.799.650,00 1.742.575,01 96,83 

 415200 Грантови у земљи  1.799.650,00 1.742.575,01 96,83 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 
буџ.општине 

2.429.450,00 2.409.602,26 99,18 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине 

1.207.800,00 1.188.732,56 98,42 

 416200 Дознаке другим институцијама обавезног 
социјалног осигурања које се исплаћује из буџета 
општине и градова 

134.600,00 134.418,20 99,86 

 416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 861.500,00 859.996,93 99,83 

 416300 Суфинансирање превоза ученика  225.550,00 226.454,57 100,40 

      

2. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 3.550.090,00 3.506.841,71 98,78 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 3.166.390,00 3.129.278,22 98,83 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 
(стамбени објекти и остали обј., спортско-
рекреативни, саобраћајни објекти) 

1.922.400,00 1.822.888,94 94,82 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, 
саоб.обј.и др.) 

809.590,00 854.526,50 105,55 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 193.900,00 191.518,93 98,77 

 511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно 
пл.и пројектне док.) 

240.500,00 260.343,85 108,25 

2.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовиму 306.500,00 306.096,25 99,87 

 513100 Издаци за прибављање земљишта 306.500,00 306.096,25 99,87 
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2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

45.400,00 41.454,89 91,31 

2.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 31.800,00 30.012,35 94,38 

 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 31.800,00 30.012,35 94,38 

      

      

3. 610000 Издаци за финансијску имовину 53.500,00 53.264,00 99,56 

 611400 Депозити за пољопривредне кредите 53.500,00 53.264,00 99,56 

      

4. 620000 Издаци за отплату дугова 2.068.200,00 2.061.020,98 99,65 

 621100 Издаци за отплату главница по ХОВ 450.000,00 450.000,00 100,00 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у 
земљи 

1.594.000,00 1.586.821,03 99,55 

 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 

24.200,00 24.199,95 100,00 

5. ***** Буџетска резерва 5.000,00 0,00 0,00 

Д
о
н

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  ЗА 2012.ГОДИНУ  
 (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)  

      
      

РЕ
Д. 

БР. 

КОНТ
О  О П И С  ПЛАН   2012 ИЗВРШЕЊЕ  2012 ИЗВРШЕЊЕ  

/ПЛАН  

1 2 3 4 5 6 (5/4) 
 

 

С В Е У К У П Н О  22.778.000,00 22.516.646,01              98,85  

I   
Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА 
СО-е   110                                                                                                  

543.000,00 542.380,25              99,89  

1. 410000 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   543.000,00 542.380,25              99,89  

1.1. 
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 468.000,00 467.380,25              99,87  

 412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 41.000,00 41.515,52           101,26  

 412900 Издаци за локалне изборе 120.000,00 106.485,77              88,74  

 412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и 
одборницима 

307.000,00 319.378,96           104,03  

1.2. 415000 Грантови 75.000,00 75.000,00           100,00  

 415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима 75.000,00 75.000,00           100,00  

      

II 
  Назив и број потрошачке јединице   КАБИНЕТ 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   120                                                            
3.413.880,00 3.351.821,02              98,18  

1. 
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ    725.000,00 701.452,51              96,75  

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 510.000,00 492.505,50              96,57  

 412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији)  250.000,00 238.856,45              95,54  

 412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, 
манифестације) 

260.000,00 253.649,05              97,56  

1.2. 415000 Грантови 215.000,00 208.947,01              97,18  

 415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске 
и привредне сарадње, остали текући грантови у земљи) 

85.000,00 82.114,74              96,61  
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 415200 Грантови у земљи (остали капитални грантови у земљи) 130.000,00 126.832,27              97,56  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.688.880,00 2.650.368,51              98,57  

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 2.382.380,00 2.344.272,26              98,40  

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени 
и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.) 

1.672.400,00 1.572.889,47              94,05  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекта, 
спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.) 

679.480,00 720.332,93           106,01  

 511700 Издаци по основу улагања у развој (Стратегија развоја) 30.500,00 51.049,86           167,38  

2.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 306.500,00 306.096,25              99,87  

 513100 Издаци за прибављање земљишта 306.500,00 306.096,25              99,87  

      
  ******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                             5.000,00 0,00                        -   

      

III   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                             

854.790,00 850.332,17              99,48  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 694.790,00 696.476,94           100,24  

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 694.790,00 696.476,94           100,24  

 412100 Расходи по основу закупа 30.900,00 30.230,28              97,83  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

317.890,00 333.276,58           104,84  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

60.000,00 55.870,04              93,12  

 412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 90.000,00 80.471,84              89,41  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 120.000,00 115.940,09              96,62  

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл.)  

65.000,00 70.746,97           108,84  

 412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , 
семинари)   

11.000,00 9.941,14              90,37  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 160.000,00 153.855,23              96,16  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 140.000,00 135.590,78              96,85  

 513700 Издаци за лиценце 0,00 0,00                        -   

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 20.000,00 18.264,45              91,32  

      
IV   Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ   140                                                                                                              
5.166.360,00 5.138.894,51              99,47  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   5.145.360,00 5.118.323,26              99,47  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 4.576.360,00 4.567.066,93              99,80  

 411100 Расходи за бруто плате 3.875.360,00 3.864.132,88              99,71  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

701.000,00 702.934,05           100,28  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 569.000,00 551.256,33              96,88  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај) 32.000,00 30.392,10              94,98  

 412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге 
фин.посредовања, расходи за услуге осигурања) 

350.000,00 357.333,22           102,10  

 412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван 
радног односа (волонтери, уговору о дјелу,  поврем.и 
прив.послови) 

187.000,00 163.531,01              87,45  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 21.000,00 20.571,25              97,96  

2.1. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 21.000,00 20.571,25              97,96  
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V   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ   150                                                                                                               

492.000,00 491.606,44              99,92  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 438.500,00 438.342,44              99,96  

1.1. 414000 Субвенције 180.500,00 180.509,14           100,01  

 414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 90.000,00 90.076,14           100,08  

 414100 Средства за програм подршке предузетништва 90.500,00 90.433,00              99,93  

1.2. 415000 Грантови 258.000,00 257.833,30              99,94  

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП 
Противградна превентива) 

74.500,00 74.500,00           100,00  

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Aгенција за 
локални развој) 

183.500,00 183.333,30              99,91  

 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 53.500,00 53.264,00              99,56  

2. 611400 Депозити за пољопривредне кредите 53.500,00 53.264,00              99,56  

      

VI   Назив и број потрошачке јединице:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ   160                                                                                                  

1.934.200,00 1.866.223,24              96,49  

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 1.934.200,00 1.866.223,24              96,49  

1.1. 415200 Грантови у земљи 1.234.650,00 1.184.120,06              95,91  

 415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 560.000,00 551.783,43              98,53  

 415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима 160.000,00 124.050,00              77,53  

 415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка" 116.700,00 116.666,70              99,97  

 415200 Помоћ ОО Црвеног крста 70.840,00 70.833,30              99,99  

 415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних 13.340,00 13.333,30              99,95  

 415200 Помоћ Удружење  пензионера 50.000,00 50.000,03           100,00  

 415200 Помоћ Војним пензионерима 3.340,00 3.333,30              99,80  

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих 13.340,00 13.333,30              99,95  

 415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви 15.000,00 15.000,00           100,00  

 415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима 18.340,00 18.333,30              99,96  

 415200 Помоћ Савезу инвалида рада  11.670,00 11.666,70              99,97  

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата 11.670,00 11.666,70              99,97  

 415200 Подршка пројеката невладиних организација 13.000,00 12.399,00              95,38  

 415200 Помоћ Удружењу параплегичара   8.750,00 8.750,00           100,00  

 415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас 8.750,00 8.750,00           100,00  

 415200 Помоћ Удружењу Рома  4.170,00 4.166,70              99,92  

 415200 Помоћ Удружењу Црногораца 4.170,00 4.166,70              99,92  

 415200 Помоћ Удружењу Пољака 4.170,00 4.166,70              99,92  

 415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација 7.700,00 7.950,00           103,25  

 415200 Остале помоћи непрофитним организацијама 25.000,00 16.542,61              66,17  

 415200 Дом здравља  84.700,00 84.724,07           100,03  

 415200 Мртвозорство 30.000,00 32.504,22           108,35  

1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 474.000,00 455.648,61              96,13  

 416100 Програм осигурања пензионера до 65.год.старости 72.000,00 72.000,00           100,00  

 416100 Стипендије 238.800,00 238.800,00           100,00  

 416100 Књиге за одличне ученике 3.200,00 3.190,00              99,69  

 416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова 51.000,00 53.860,15           105,61  

 416100 Помоћ ромској популацији 14.000,00 12.331,47              88,08  
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 416100 Остале помоћи појединцима 95.000,00 75.466,99              79,44  

 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

225.550,00 226.454,57           100,40  

1.3. 416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија 179.050,00 178.509,27              99,70  

 416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  
тр.исхране 

46.500,00 47.945,30           103,11  

      

VII   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ   170                                                                                                                                                   

1.162.590,00 1.155.432,61              99,38  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   890.590,00 884.348,82              99,30  

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 820.590,00 816.266,93              99,47  

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 291.940,00 289.399,59              99,13  

 412700 Расходи за услуге израде пројектне документације 42.000,00 45.730,73           108,88  

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 

481.930,00 476.831,01              98,94  

            -расходи за услуге одржавања зелених површина    
            -расходи за услуге зимске службе    
            -расходи за услуге чишћења јавних површина    
            -расходи по основу утрошка електричне расвјете на 

јавним повр.   
 

            -расходи за услуге уређења простора     
            -расходи за остале услуге одр.    
           -расходи за услуге испитивања животне средине    
           -програм одржавања хидромелиорационог система    
           -одржавање градских улица    
 412900 Остали непоменути расходи  4.720,00 4.305,60              91,22  

1.2. 414000 Субвенције 70.000,00 68.081,89              97,26  

 414100 Субвенционирање ком.услуга соц.угр.становништву 70.000,00 68.081,89              97,26  

 414100 Субвенције јавним неф.субјектима у области производње гаса  
( ЈКП Топлана) 

0,00 0,00                        -   

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 272.000,00 271.083,79              99,66  

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 272.000,00 271.083,79              99,66  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (јавна расвјета, улице) 

62.000,00 61.789,80              99,66  

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда 
просторно планске докум.) 

94.000,00 93.780,23              99,77  

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда 
пројектне док)  

116.000,00 115.513,76              99,58  

      

VIII   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   180                                                                                                     

234.600,00 234.500,80              99,96  

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 234.600,00 234.500,80              99,96  

 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

234.600,00 234.500,80              99,96  

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, 
РВИ и цивилних жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-
цивилних жртава рата) 

120.000,00 119.916,82              99,93  

 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

114.600,00 114.583,98              99,99  

 416300 Борачка организација 45.000,00 45.000,00           100,00  

 416300 Удружење ратних војних инвалида 8.340,00 8.333,30              99,92  

 416300 ОО Субнор 16.670,00 16.666,00              99,98  

 416300 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 35.000,00 35.000,00           100,00  

 416300 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 5.420,00 5.416,68              99,94  
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 416300 Удружење бивших логораша II свјетског рата 4.170,00 4.168,00              99,95  

      

      

IX   Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА   190                                                                                                               

2.859.950,00 2.857.541,71              99,92  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 855.950,00 860.720,68           100,56  

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 6.200,00 6.401,70           103,25  

 412900 Расходи по судским рјешењима  6.200,00 6.401,70           103,25  

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 849.750,00 854.318,98           100,54  

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 507.750,00 507.750,00           100,00  

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 285.000,00 284.103,18              99,69  

 413500 Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване 
зајмове из ино 

30.000,00 28.351,37              94,50  

 413900 Расходи по основу затезних камата 27.000,00 34.114,43           126,35  

 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.004.000,00 1.996.821,03              99,64  

 621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 450.000,00 450.000,00           100,00  

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи              1.554.000,00                  1.546.821,03               99,54  

      

XI   Назив и број потрошачке јединице:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                             

1.450,00 1.412,30              97,40  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1.450,00 1.412,30              97,40  

 412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања 
намирница) 

1.450,00 1.412,30              97,40  

      
XII   Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                                                            
91.300,00 90.326,73              98,93  

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 91.300,00 90.326,73              98,93  

 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 91.300,00 90.326,73              98,93  

 412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме) 4.300,00 4.729,68           109,99  

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван 
радног односа)   

87.000,00 85.597,05              98,39  

      

XIII   Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА 
СОЦ.РАД    300                                                                                                               

529.760,00 528.804,29              99,82  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 528.760,00 528.011,99              99,86  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 471.760,00 471.477,80              99,94  

 411100 Расходи за бруто плате 389.100,00 389.288,20           100,05  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

82.660,00 82.189,60              99,43  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 56.000,00 55.534,19              99,17  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

30.000,00 30.241,38           100,80  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

4.000,00 3.979,91              99,50  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 100,00 89,10              89,10  

 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 1.666,45              83,32  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 8.900,00 8.529,11              95,83  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

2.500,00 2.654,57           106,18  
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 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

8.500,00 8.373,67              98,51  

 415200 Грантови у земљи 1.000,00 1.000,00           100,00  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.000,00 792,30              79,23  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 400,00 202,50              50,63  

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 600,00 589,80              98,30  

      

      

XIV   Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301                                                              

1.531.500,00 1.529.442,69              99,87  

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 22.200,00 22.269,77           100,31  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

22.200,00 22.269,77           100,31  

2. 415000 Грантови у земљи 16.000,00 15.674,64              97,97  

 415200 Грантови у земљи  9.400,00 15.674,64           166,75  

 415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа 6.600,00 0,00                        -   

3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

1.493.300,00 1.491.498,28              99,88  

 416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које 
се исплаћују од стране установа социјалне заштите 

611.800,00 611.667,13              99,98  

 416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног 
осигурања које се исплаћује из буџета општине и градова 

134.600,00 134.418,20              99,86  

 416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 746.900,00 745.412,95              99,80  

      

XV   Назив и број организационе јединице: ЈАВНА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                          

1.425.980,00 1.424.155,76              99,87  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.154.780,00 1.147.956,29              99,41  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 867.380,00 863.628,48              99,57  

 411100 Расходи за бруто плате 757.960,00 754.972,47              99,61  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

109.420,00 108.656,01              99,30  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 285.400,00 282.827,81              99,10  

 412100 Расходи по основу закупа 7.200,00 7.200,00           100,00  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

48.000,00 48.000,00           100,00  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

15.000,00 14.834,35              98,90  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 112.500,00 112.500,00           100,00  

 412500 Расходи за текуће одржавање 29.500,00 27.579,03              93,49  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 9.000,00 8.420,06              93,56  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

15.500,00 15.475,07              99,84  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

48.700,00 48.819,30           100,24  

2. 416000 Дознаке на име соц.заштите  2.000,00 1.500,00              75,00  

 416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима) 2.000,00 1.500,00              75,00  

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 271.200,00 276.199,47           101,84  

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  250.000,00 249.999,47           100,00  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

8.200,00 8.200,00           100,00  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.000,00 14.000,00           155,56  
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 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 4.000,00 4.000,00           100,00  

      
XVI   Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ 

МУЗЕЈ 510                                                                                                                    
263.220,00 258.700,51              98,28  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 259.420,00 254.963,51              98,28  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 194.920,00 194.854,20              99,97  

 411100 Расходи за бруто плате 151.520,00 151.520,00           100,00  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

43.400,00 43.334,20              99,85  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 64.500,00 60.109,31              93,19  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

1.000,00 1.060,53           106,05  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

3.000,00 2.530,56              84,35  

 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 1.291,58              64,58  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 14.500,00 9.516,37              65,63  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

3.000,00 2.168,06              72,27  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

41.000,00 43.542,21           106,20  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.800,00 3.737,00              98,34  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.800,00 3.737,00              98,34  

      

XVI
I 

  Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР 520                                                                                                                                                                                            

570.060,00 561.274,36              98,46  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 532.460,00 524.222,12              98,45  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 368.460,00 368.203,80              99,93  

 411100 Расходи за бруто плате 297.900,00 297.918,79           100,01  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

70.560,00 70.285,01              99,61  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 164.000,00 156.018,32              95,13  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

62.000,00 59.494,52              95,96  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

4.000,00 2.651,09              66,28  

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 9.074,28              90,74  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 8.000,00 7.935,24              99,19  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

13.000,00 11.030,63              84,85  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

67.000,00 65.832,56              98,26  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 13.400,00 12.852,29              95,91  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.600,00 3.411,19           131,20  

 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 10.800,00 9.441,10              87,42  

3. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 24.200,00 24.199,95           100,00  

 621900 Издаци за отплату неизнирених обавеза из ранијих година 24.200,00 24.199,95           100,00  

      
XVI

II 
  Назив и број организационе јединице: 

ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  600                                                                                                                      
977.260,00 952.375,99              97,45  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 905.260,00 884.385,05              97,69  
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1.1. 411000 Расходи за лична примања 735.760,00 728.850,52              99,06  

 411100 Расходи за бруто плате 600.000,00 592.747,76              98,79  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

135.760,00 136.102,76           100,25  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 147.500,00 134.953,33              91,49  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

25.000,00 23.725,13              94,90  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

6.000,00 5.374,77              89,58  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 26.500,00 23.136,50              87,31  

 412500 Расходи за текуће одржавање 18.500,00 16.833,48              90,99  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 36.000,00 33.065,92              91,85  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

28.000,00 26.883,56              96,01  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

7.500,00 5.933,97              79,12  

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 22.000,00 20.581,20              93,55  

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 22.000,00 20.581,20              93,55  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 32.000,00 27.990,94              87,47  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

13.000,00 11.845,43              91,12  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 1.970,00              65,67  

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 16.000,00 14.175,51              88,60  

3. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 40.000,00 40.000,00           100,00  

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 40.000,00 40.000,00           100,00  

      

XX   Назив и број организационе јединице:  ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА  920                                                                                                        

195.000,00 194.968,85              99,98  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 169.990,00 169.972,89              99,99  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 90.830,00 90.497,65              99,63  

 411100 Расходи за бруто плате 81.850,00 81.662,52              99,77  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

8.980,00 8.835,13              98,39  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 79.160,00 79.475,24           100,40  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

4.200,00 5.129,93           122,14  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

2.600,00 2.587,96              99,54  

 412500 Расходи за текуће одржавање 500,00 492,63              98,53  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 9.500,00 9.444,77              99,42  

 412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге штампања, 
графичке обраде, услуге рекламе и пропаганде, расходи за 
израду фотографија и филмова, рас.за усл.информисање и 
медије, рачуновод.усл.,правне и админ.усл., компјут.усл., 
остале)  

31.260,00 30.723,32              98,28  

 412900 Остали непоменути расходи (манифестације, 
репрезентација,стручно усавршавње запослених, бруто нак.ван 
радног односа и др.)   

31.100,00 31.096,63              99,99  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25.010,00 24.995,96              99,94  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

25.010,00 24.995,96              99,94  
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XXI   Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 015                                                                      145.000,00 131.316,67              90,56  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 132.300,00 119.609,86              90,41  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 16.500,00 15.618,41              94,66  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

16.500,00 15.618,41              94,66  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 115.800,00 103.991,45              89,80  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

51.400,00 49.278,68              95,87  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

8.000,00 5.362,82              67,04  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 8.400,00 7.950,35              94,65  

 412500 Расходи за текуће одржавање 26.000,00 22.610,24              86,96  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 8.000,00 6.903,61              86,30  

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

8.000,00 7.668,15              95,85  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

6.000,00 4.217,60              70,29  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.700,00 11.706,81              92,18  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

10.200,00 10.195,55              99,96  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500,00 878,09              58,54  

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 1.000,00 633,17              63,32  

      
XXI

I 
  Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 016                                                                                                                                                                                              
174.800,00 154.090,34              88,15  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 153.000,00 132.867,74              86,84  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 13.500,00 12.750,00              94,44  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

13.500,00 12.750,00              94,44  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 139.500,00 120.117,74              86,11  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

60.000,00 51.878,89              86,46  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

12.000,00 10.788,12              89,90  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 7.823,59              78,24  

 412500 Расходи за текуће одржавање 13.000,00 12.649,90              97,31  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 2.500,00 1.777,24              71,09  

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 
осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

36.000,00 28.561,23              79,34  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

6.000,00 6.638,77           110,65  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 21.800,00 21.222,60              97,35  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

8.000,00 7.660,58              95,76  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 9.770,06              97,70  

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 3.800,00 3.791,96              99,79  

      

XXI
II 

  Назив и број организационе јединице:     СРЕДЊА 
СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                 

165.000,00 163.332,13              98,99  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 144.300,00 137.092,17              95,00  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 13.000,00 12.782,00              98,32  
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 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

13.000,00 12.782,00              98,32  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 131.300,00 124.310,17              94,68  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

46.000,00 45.080,29              98,00  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

13.500,00 12.084,86              89,52  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 14.000,00 13.448,62              96,06  

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 10.000,00           100,00  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 5.300,00 4.692,10              88,53  

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 
осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

11.000,00 10.129,44              92,09  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

31.500,00 28.874,86              91,67  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 20.700,00 26.239,96           126,76  

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  

3.700,00 9.506,25           256,93  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 17.000,00 16.733,71              98,43  

      
XXI

V 
  Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                               
41.300,00 37.712,64              91,31  

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 34.700,00 32.487,04              93,62  

1.1. 411000 Расходи за лична примања 3.000,00 2.826,20              94,21  

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

3.000,00 2.826,20              94,21  

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 31.700,00 29.660,84              93,57  

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

8.400,00 8.134,48              96,84  

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

1.200,00 871,22              72,60  

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 500,00 124,20              24,84  

 412500 Расходи за текуће одржавање 500,00 103,60              20,72  

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4.300,00 4.170,60              96,99  

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 
осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

2.400,00 2.003,44              83,48  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, 
бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

14.400,00 14.253,30              98,98  

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6.600,00 5.225,60              79,18  

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 6.600,00 5.225,60              79,18  

 
                                    

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  ЗА 2012.ГОДИНУ 
 (ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ) 

     

Синтетика Опис ПЛАН  2012 ИЗВРШЕЊЕ   2012 % (4/3) 

1 2 3 4 5 

01 Опште јавне услуге 
                       

7.325.950  
                       

6.867.816  
                       

94  

03 Јавни ред и сигурност 
                          

937.260  
                          

912.376  
                       

97  

04 Економски послови  
                       

1.595.150  
                       

1.522.304  
                       

95  
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05 Заштита човјекове околине 
                            

11.000  
                            

10.530  
                       

96  

06 Стамбено комуналне активности 
                       

3.739.970  
                       

3.655.959  
                       

98  

07 Здравство 
                          

116.150  
                          

118.641  
                     

102  

08 Рекреација, култура, религија 
                       

1.687.080  
                       

1.497.568  
                       

89  

09 Активности образовања 
                       

2.152.780  
                       

2.114.160  
                       

98  

10 Социјална заштита 
                       

3.085.960  
                       

3.175.027  
                     

103  

УКУПНО (класификовани расходи) 
                     

20.651.300  
                     

19.874.380  
                       

96  
     
      

11 Депозити за пољопривредне 
кредите 

                            
53.500  

                            
53.264  

                     
100  

11 Издаци за отплату дугова 
                       

2.068.200  
                       

2.061.021  
                     

100  

11 Буџетска резерва 
                              

5.000     

УКУПНО (некласификовани расходи) 
                       

2.126.700  
                       

2.114.285  
                       

99  

      
УКУПНО (примици за нефинансијску 
имовину)                                    -    

                          
527.981  

                
-    

     

СВЕУКУПНО 
                     

22.778.000  
                     

22.516.646  
                       

99  
                                     

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ   УЗ   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2012.ГОДИНУ 

 
Извршење Буџета општине Градишка за 

2012. годину рађено је у складу са законским 
прописима и одредбама које дефинишу 
буџетски систем  и трезорско пословање. 

Буџет општине Градишка за 2012. годину  
усвојен је 23.12.2011. године у укупном 
износу од   23.827.700 КМ  („Службени 
гласник општине Градишка“, број 9/11). 
Крајем године усвојен је Ребаланс буџета за 
2012. год. у износу од 22.778.000,00 КМ 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 7/12).  

Кроз буџетску шему могу се сагледати 
показатељи остварених прихода и примитака, 
те расхода  и издатака у 2012. години у 
односу на планирани буџет 2012. године.  

Приликом доношења Ребаланса буџета за 
2012. годину, наведени показатељи су у 
највећем дијелу били извјесни и већ тада је 
могло да се  сагледа Извршење буџета 
општине Градишка за 2012. годину. 
Ребалансом је практично створена равнотежа 
између извјесних прихода и примитака и 
дијела већ створених расхода и издатака.  

Прије него што се изврши  кратка анализа 
показатеља приказаних у буџетској шеми, 
неопходно је навести да исти не показују 
реално извршење буџета  у 2012.години, када 
су у питању расходи  и издаци. Дио расхода и 
буџетске потрошње у  износу од 3.165.005,68 
КМ није обухваћен кроз извршење буџета,  
због недостатка извора финансирања у 2012. 
години. Ови трошкови су у 2012. години 
књижени на разграничене трошкове и нису  
приказани кроз табелу извршења буџета. У 
структури, дио наведених трошкова се 
односи  на текуће расходе и износи 
1.251.163,08 КМ, дио  на  издатке за 
нефинансијску имовину и износи 
1.303.925,38 КМ, а дио на отплату дугова и 
износи 609.917,22 КМ. У наредном периоду, 
издаци за нефинансијску имовину  теретиће 
трошкове (издатке) буџета у 2013. години и у 
наредним годинама, у висини  уплаћених 
обавеза (до коначног измирења). Разграни-
чени текући расходи, неће теретити трошкове 
текуће године, већ ће се приликом измирења 
истих евидентирати на  ставци обавезе из 
претходног периода.  
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У дугогодишњој пракси, кроз извјештаје 
о извршењу буџета  вршена је анализа  
остварених прихода и расхода на основу 
упоредних показатеља у односу на план и 
ранији период. Приликом анализе, пажња је 
била усмјерена на одступања извршења 
појединих ставки у односу на план, те значај 
и оправданост потрошње, а изостала је 
анализа новчаног тока и динамике измирења 
створених обавеза. Законом о буџетском 
систему  дефинисано је да се расходи 
евидентирају на обрачунској основи, а 
приходи и примици на готовинском 
принципу, те  да се мора успоставити 
равнотежа истих.  Током буџетске  године 
услијед динамике пуњења буџета и динамике 
стварања обавеза  долази до нарушавања 
буџетске равнотеже, али се она на нивоу 
једне буџетске године мора изнивелисати. У 
једној буџетској години неопходно је да се 
обезбиједе реални извори финансирања за 
покриће створених  обавеза, без обзира на 
вријеме измирења истих. 

Због нарушавања  горе наведене 
равнотеже  у претходним годинама дошло је 
до акумулирања доспијелих а неизмирених 
обавеза и на крају  2012. год. исте износе  
9.257.961,01 КМ (на  административну  
службу односи се 7.737.864,01 КМ, а на 
буџетске кориснике 1.520.097,00 КМ). Овај 
показатељ је постао алармантан, јер створене 
а неизмирене обавезе, као и кашњење у 

измирењу истих угрожава обављање  
појединих  функција било да је у питању 
административна служба или буџетски 
корисници.  Неизмирене обавезе се односе на 
велики број добављача и установа, који 
такође због опште тешке ситуације нису у 
могућности да поднесу оптерећење дуга 
општине, те је и њихово функционисање 
отежано. Ово стање захтјева у наредном 
периоду један систематски план у стварању  
претпоставки за  санирање истог.  

Прије свега потребно  је да се дефинишу 
приоритети у измирењу обавеза. Такође, 
неопходно је да се предузму конкретне радње 
које подразумијевају преговоре са 
повјериоцима у правцу  доношења 
репрограма и других облика одложеног  
плаћања, као и измирења дијела обавеза из 
текућег прилива у складу са могућностима. 
Висина доспјелих краткорочних обавеза, те 
интезитет потражње повјерилаца за изми-
рење бар дијела обавеза, већ сада угрожава  
динамику измирења обавеза створених у 
текућој години, као и измирење доспјелих 
ануитета дугорочних обавеза. 

Кроз табеларни преглед приказане су  
доспјеле, а неизмирене обавезе на дан 31.12. 
2012. (напомена: у наведеном прегледу су 
обухваћене и обавезе које нису могле да се 
укњиже у 2012.годину у износу од 
3.165.005,68КМ) 

НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ АДМ.СЛУЖБА 
БУЏЕТСКИ 

КОРИСНИЦИ УКУПНО 
НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ  из  2008.год. 12.913,23                             -            12.913,23  
НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ  из  2009.год  54.213,17  67.932,52         122.145,69  
НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ  из  2010.год. 115.648,05  26.139,67         141.787,72  
НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ  из  2011.год 1.187.786,70 79.822,89     1.267.609,59  
Неизмирене обавезе обухваћене 
извршењем буџета 2012. 2.789.037,70             1.103.090,72       3.892.128,42  

Обавезе на разграничењима из 2012 2.921.894,48                243.111,20       3.165.005,68  
Остале  обавезе (интерне позајм., 
аванси и др.) 2012 656.370,68  0       656.370,68  

        
УКУПНО         7.737.864,01             1.520.097,00       9.257.961,01  
    

У наредном дијелу текста дата је кратка 
анализа извршења буџета по ребалансу за 
2012. год. 

Буџет општине Градишка за 2012. 
годину је остварен  у износу од 22.515.238,09 
КМ, што представља извршење 98,85% од 
планираног буџета. 

Кроз буџетску шему приказан је преглед 
плана и извршења буџета по ставкама. На 
основу истог се могу видјети одступања 
остварених прихода, грантова, трансфера 

између буџетских јединица различитих нивоа 
власти, као и расхода и издатака у 
2012.години, у односу на план.  У  буџетској 
шеми нису приказана средства у износу од 
550.000,00 КМ, која су намјенски дозначена 
из Развојног програма на име помоћи за 
изградњу спортске дворане. 
  Без обзира што је Ребаланс буџета за 
2012.годину усвојен од стране СО-е пред сам 
крај године, евидентна су одступања код 
појединих ставки, било да су у питању 
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приходи и примици или расходи и издаци.  
Цијенећи учешће појединих позиција у 

укупном буџету, значајнији утицај на  
извршење прихода имали су мање остварени 
приходи по основу ПДВ-а и приход по 
основу комуналне таксе за коришћење 
простора за паркирање моторних возила. У 
децембру мјесецу  прилив по основу ПДВ-а, 
процјењен на основу динамике расподјеле 

током године је изостао, а такође, очекивани 
приход од комуналне таксе за коришћење 
простора за паркирање моторних возила није 
реализован у 2012. години. 

Кроз скраћену шему  приказано је 
учешће појединих ставки у укупно 
расположивим средствима, као и у 
расподјели  средстава у  буџету 2012. године. 

 

Буџетска средства 

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  ЗА 2012.ГОДИНУ -  СТРУКТУРА И 
ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПО ГРУПАМА 

     

РЕД. 
БР. 

БРОЈ 
КОНТА ОПИС 

ПЛАН 
БУЏЕТА  

2012 

ИЗВРШЕЊЕ  
БУЏЕТА 2012 

ИЗВ 
12/ПЛАН 

12 

% 
УЧЕШЋЕ  

1 2 3 4 5 6 7 
  

  
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  (ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ) 22.778.000,00 22.515.238,09 98,85 100,00 

1. 
  

ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 14.054.120,00 13.974.423,58 99,43 62,07 

2. 
  

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.917.810,00 6.737.477,90 97,39 29,92 

3. 
  

ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, ПРИМИЦИ 1.806.070,00 1.803.336,61 99,85 8,01 

 
ИЗВРШЕЊЕ  ПРИХОДА И ПРИМИТАКА ЗА 2012.ГОДИНУ– СТРУКТУРА И ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА  ПОДРГУПА 
1. 710000 ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 14.054.120,00 13.974.423,58 99,43 100,00 

  711000 Приходи од пореза на доходак и добит  100,00 80,15 80,15 0,00 
  713000 Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелат.  2.152.800,00 2.196.725,72 102,04 15,72 

  714000 Порези на имовину  807.000,00 863.589,69 107,01 6,18 

  715000 Порези на промет производа и услуга   4.720,00 4.136,42 87,64 0,03 
  717111 Индиректни порези дозначени од  У И О  11.000.000,00 10.795.924,52 98,14 77,25 

  717112 Индиректни порези дозначени од  У И О - 
поравнање 79.000,00 103.985,24 131,63 0,74 

 719000 Остали порески приходи (Порез на добитке 
од игара на срећу) 10.500,00 9.981,84 95,07 0,07 

2. 720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.917.810,00 6.737.477,90 97,39 100,00 

 
721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика (закуп, 
рента...) 

740.800,00 738.369,65 99,67 10,96 

  
722000 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга (адм.и ком.таксе, ком.накнаде, приход 
од пруж.јавних услуга....) 

6.023.010,00 5.834.530,19 96,87 86,60 

  723000 Новчане казне  24.000,00 23.885,00 99,52 0,35 
  729000 Остали непорески приходи  130.000,00 140.693,06 108,23 2,09 

3.  ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, ПРИМИЦИ 1.806.070,00 1.803.336,61 99,85 100,00 

  731000 Грантови 9.000,00 12.000,00 133,33 0,67 
  

781000 
Трансфери између буџ.јединица различитих 
нивоа власти (Трансфери јединицама 
локалне самоуправе) 

1.204.000,00 1.184.591,55 98,39 65,69 

  810000 Примици за нефинансијску имовину 513.070,00 527.980,68 102,91 29,28 

  910000 Примици од финансијске имовине и 
задуживања 80.000,00 78.764,38 98,46 4,37 

 

У структури буџетских средстава као 
што се може видјети из табеле: 

 - порески приходи  остварени  су 99,43% 
у односу на план  и учествују са 62,07% у 
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укупним буџетским средствима 
  - непорески приходи  остварени  су 

97,39% у односу на план  и учествују са 
29,92% у укупним буџетским средствима 

- грантови, трансфери и примици 
остварени  су 99,85% у односу на план  и 

учествују са 8,00% у укупним буџетским 
средствима. 

Такође, из табеле се може  сагледати 
структура и учешће појединих прихода и 
примитака  по горе наведеним  групама

 

Буџетска потрошња: 

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ   ЗА 2012.ГОД. 
 -  СТРУКТУРА И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПО ГРУПАМА 

РЕД. 
БР. КОНТО  О П И С  ПЛАН БУЏЕТА  

2012 
ИЗВРШЕЊЕ  

БУЏЕТА 2012 

ИЗВ 12/  
ПЛАН 

12 

% 
УЧЕШЋЕ   

1 2 3 4 5 6 7 

    БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   (ТЕКУЋИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ) 22.778.000,00 22.516.646,01 98,85 100,00 

1. 410000 Текући расходи 17.101.210,00 16.895.519,32 98,80 75,04 

2. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 3.550.090,00 3.506.841,71 98,78 15,57 

3. 610000 Издаци за финансијску имовину 53.500,00 53.264,00 99,56 0,24 

4. 620000 Издаци за отплату дугова 2.068.200,00 2.061.020,98 99,65 9,15 

5. 
***** 

Буџетска резерва 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

       
ИЗВРШЕЊЕ  ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА  ЗА 2012.ГОД.  

-  СТРУКТУРА И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА  ПОДРГУПА 
             

1. 410000 Текући расходи 17.101.210,00 16.895.519,32 98,80 100,00 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова 
запослених  

7.351.470,00 7.328.555,99 99,69 43,38 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.398.390,00 4.291.294,85 97,57 25,40 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 871.750,00 874.900,18 100,36 5,18 

1.4. 414000 Субвенције 250.500,00 248.591,03 99,24 1,47 

1.5. 415000 Грантови 1.799.650,00 1.742.575,01 96,83 10,31 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 
буџ.општине 

2.429.450,00 2.409.602,26 99,18 14,26 

2. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 3.550.090,00 3.506.841,71 98,78 100,00 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 3.166.390,00 3.129.278,22 98,83 89,23 

2.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовиму 

306.500,00 306.096,25 99,87 8,73 

2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. 

45.400,00 41.454,89 91,31 1,18 

2.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

31.800,00 30.012,35 94,38 0,86 

3. 610000 Издаци за финансијску имовину 53.500,00 53.264,00 99,56 100,00 

3.1. 611400 Депозити за пољопривредне кредите 53.500,00 53.264,00 99,56 100,00 

4. 620000 Издаци за отплату дугова 2.068.200,00 2.061.020,98 99,65 100,00 

4.1. 621100 Издаци за отплату главница по ХОВ 450.000,00 450.000,00 100,00 21,83 

4.2. 621300 Издаци за отплату главница примљених 
зајмова у земљи 

1.594.000,00 1.586.821,03 99,55 76,99 

4.3. 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година 

24.200,00 24.199,95 100,00 1,17 

5. ***** Буџетска резерва 5.000,00 0,00 0,00   

 



Укупна буџетска потрошња, остварена у 
2012. години, износила је 22.516.646,01 КМ  
или 98,85% од планиране. Кроз табеларни 
преглед може се видјети структура оства-
рених расхода и учешће истих по групама и 
подгрупама у буџетској потрошњи. Евиде-
нтно је да одступање појединих ставки у 
односу на план, није битно утицало на уку-
пно извршење буџета, имајући у виду њихово 
учешће у укупној буџетској потрошњи. 

Из  приложене табеле се види да је оства-
рена буџетска потрошња у 2012. години већа 
у односу на расположива средства за 1.407,92 
КМ, што представља дефицит буџета за 2012. 
годину. Наведени дефицит измириће се из 
текућег  прилива средстава у  2013. години. 

Међутим, стварни дефицит за 2012. 
годину је знатно већи у односу на горе наве-
дени. Кроз буџетску шему нису приказани 
расходи и издаци у износу од 3.165.005,68 
КМ, који су настали у 2012. години, а за које 
нису обезбјеђени извори финансирања. 
Такође, у буџетској шеми нису приказана 
средства у износу од 550.000,00 КМ, која су 
намјенски дозначена из Развојног програма и 
утрошена за изградњу спортске дворане. 

Наведени износи евидентирани су у 
билансним позицијама и приказани кроз 
финансијски резултат 2012.године.  

 
* * * * *  

На основу показатеља краткорочних 
обавеза изложених кроз образложење буџета 
за 2012.годину, као и дугорочних обавеза 
приказаних у табеларном прегледу (датих у 
прилогу), евидентно је да је Буџет Општине 
Градишка знатно оптерећен доспјелим а 
неизмиреним краткорочним обавезама, као и 
ануитетима који доспјевају по основу 
дугорочних обавеза.  

У Буџету Општине Градишка  у наре-
дном периоду потребно је да се уз максима-
лну рационалност у трошењу буџетских 
средстава и уз преговоре са повјериоцима, 
обезбједи динамика измирења бар дијела 
обавеза, до коначне стабилизације у праћењу 
истих.Такође неопходно је предузимати  ефи-
касније мјере у правцу побољшања наплате 
потраживања Општине од  корисника, кроз 
све законом дозвољене механизме. 

 

 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
члана 22. Закона о класификацији дјелатно-
сти и Регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 74/10 
и 109/12), чланова 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и чла-
нова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013. године  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању  
Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Градишка  
 

 Члан 1. 
  Члан 4. Одлуке о организовању Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број: 4/09 и 2/10), (у даљем тексту: 
Одлука) мијења се и гласи: 

„Дјелатност Јавне здравствене уста-
нове „Дом здравља“ Градишка је: 

86.21- Дјелатности опште медицинске 
праксе 

86.22 -Дјелатности специјалистичке 
медицинске праксе 

86.23- Дјелатности стоматолошке 
праксе 

86.90- Остале дјелатности здравствене 
заштите 

32.50- Производња медицинских и 
стоматолошких инструмената и прибора 
(осим медицинске и хируршке опреме) 

49.41- Друмски превоз робе (за 
властите потребе) 

56.10- Дјелатности ресторана и услуге 
доставе хране(за властите потребе).“ 

 
Члан 2. 

У члану 7. Одлуке ријечи „врши 
надзор над законитошћу рада“ се бришу. 

 
Члан 3. 

Иза члана 12. додаје се члан 12 а) који 
гласи: 

„Надзор над законитошћу рада уста-
нове врши надлежно министарство.“ 

 
Члан 4. 

На основу ове одлуке извршиће се 
упис промјене код суда надлежног за вођење 
судског регистра. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-022-83/13                                                                       
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Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
члана 22. Закона о класификацији дјелатно-
сти и Регистру пословних субјеката по дјела-
тностима у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ број 74/10 и 
109/12), чланова 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013. године  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању  
Јавне здравствене установе „Апотека“ 

Градишка  
  

Члан 1. 
  Члан 5. Одлуке о организовању Јавне 
здравствене установе „Апотека Градишка“ 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број: 4/09 ), (у даљем тексту: 
Одлука) мијења се и гласи: 

„Дјелатност Јавне здравствене 
установе „Апотека Градишка “ Градишка је: 

46.45- Трговина на велико парфиме-
ријским и козметичким производима 

46.46- Трговина на велико фармаце-
утским производима 

47.73- Апотеке 
47.74- Трговина на мало козметичким 

и тоалетним препаратима у специјализова-
ним продавницама 

47.78- Остала трговина на мало новом 
робом у специјализованим продавницама 
(осим оружја и муниције и плина у боцама) 

20.41- Производња сапуна и детерџе-
ната, препарата за чишћење и полирање 

20.42- Производња парфема и тоале-
тних препарата“ 
 

Члан 2. 
У члану 8. Одлуке ријечи „врши 

надзор над законитошћу рада“ се бришу. 
 

Члан 3. 
Иза члана 13. додаје се члан 13 а) који 

гласи: 

„Надзор над законитошћу рада устано-
ве врши надлежно министарство.“ 
 

Члан 4. 
На основу ове одлуке извршиће се 

упис промјене код суда надлежног за вођење 
судског регистра. 

 
Члан 5. 

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

 
Број:01-022-84/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
члана 22. Закона о класификацији дјелатно-
сти и Регистру пословних субјеката по дјела-
тностима у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ број 74/10 и 
109/12), чланова 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013. године д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању  
Јавне установе „Народна библиотека“ 

Градишка 
 

Члан 1. 
Члан 4. Одлуке о организовању Јавне 

установе „Народна библиотека “Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број: 8/09 ), (у даљем тексту: Одлука) мијења 
се и гласи: 

„Дјелатност Јавне установе „Народна 
библиотека“ Градишка је: 

91.01-дјелатност библиотека и архива.“ 
 

Члан 2. 
          У члану 8. Одлуке, алинеја 6. се брише. 

 
Члан 3. 

Иза члана 12. додаје се члан 12 а) који 
гласи: 
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„Надзор над законитошћу рада устано-
ве врши надлежно министарство.“ 

 
Члан 4. 

На основу ове одлуке извршиће се 
упис промјене код суда надлежног за вођење 
судског регистра. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-85/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р. 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
чланова 18. и 30. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и члано-
ва 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013.године  д о н о с и 

  

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о организовању и 

промјени досадашњег назива установе 
Дом културе „Вељко Чубриловић“ 

Градишка у Јавну установу „Културни 
центар“Градишка 

 
Члан 1. 

Члан 16.Одлуке о организовању и 
промјени досадашњег назива установе Дом 
културе „Вељко Чубриловић“ Градишка у 
Јавну установу „Културни центар“Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број: 5/08 и 9/11 ), (у даљем тексту: Одлука) 
мијења се и гласи: 

„Надзор над законитошћу рада устано-
ве врши надлежно министарство.“ 

 
Члан 2. 

На основу ове одлуке извршиће се 
упис промјене код суда надлежног за вођење 
судског регистра. 

 
Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-022-86/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. и 13. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12), 
члана 22. Закона о класификацији дјелатно-
сти и Регистру пословних субјеката по дјела-
тностима у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ број 74/10 и 
109/12), чланова 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), и чла-
нова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Слу-жбени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013. године д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању 
пословања  Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање 
дијеце „Лепа Радић“ Градишка 

 
Члан 1. 

Члан 6. Одлуке о организовању посло-
вања Јавне установе за предшколско васпита-
ње и образовање дијеце „Лепа Радић“ Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број: 1/09 и 5/11), (у даљем тексту: 
Одлука) мијења се и гласи: 

„Дјелатност Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање дијеце 
„Лепа Радић“ Градишка: 

85.10-предшколско образовање 
88.91-дјелатност дневне бриге о 

дијеци.“ 
 

Члан 2. 
Иза члана 13. Одлуке мијења се и 

гласи: 
„Надзор над законитошћу рада устано-

ве врши надлежно министарство.“ 
 

Члан 3. 
На основу ове одлуке извршиће се 

упис промјене код суда надлежног за вођење 
судског регистра. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-87/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р. 
 
 

На основу члана 29. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
28. став 1. Закона о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 
33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 18.04. 2013. 
године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У   
о измјени и допуни Одлуке о приједлогу 
уписних подручја за основне школе на 

подручју општине Градишка 
 

Члан 1. 
У Одлуци о приједлогу уписних по-

дручја за основне школе на подручју општи-
не Градишка „Службени гласник општине 
Градишка“ број: 3/13 ( у даљем тексту 
Одлука) Члан 1. тачка 5) алинеја 9.  се брише. 

У тачки 5. алинеја 8. иза ријечи Врба-
шка брише се „и“, додаје се запета, а иза 
ријечи Лужани додаје се запета, а затим 
ријечи Буквик и Шималовска. 
        У тачки 5. додаје се нова алинеја 9. 
која гласи: 

Подручно одјељење Буквик обухвата 
подручје насељеног мјеста Буквик; 

Подручно одјељење Шималовска 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Шималовска. 
           Члан 1. тачка 6. Одлуке мијења се и 
гласи: 

„Основна школа „ВУК СТЕФАНО-
ВИЋ КАРАЏИЋ“ Турјак обухвата подручје 
насељених мјеста Турјак, Аџићи, Самарџије, 
Трновац, Мичије, Горња и Средња Јурко-
вица,  Грбавци, Козара, Кијевци и Драгељи. 

Централна школа обухвата подручје 
насељених мјеста Турјак, Кијевци, Мичије и 
Козара; 

Подручно одјељење Грбавци обухва-
та подручје насељеног мјеста Грбавци; 

Подручно одјељење Цимироти обу-
хвата подручје насељеног мјеста Цимироти; 

Подручно одјељење Горња Јуркови-
ца обухвата подручје насељеног мјеста 
Горња Јурковица; 

Подручно одјељење Средња 
Јурковица обухвата подручје насељеног 
мјеста Средња Јурковица;  
          У члану 1. тачка 7)  Одлуке додаје се 
алинеја 4. која гласи: 
           „Дјеца из ПО Ново село по завршетку 
петог разреда настављају школовање у 
подручној школи Ламинци.“ 
 

Члан 2. 
          У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 3. 
         Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-91/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р. 
 
                                                         

На основу члана 30. и члана 72. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике српске",број:101/04,42/05, 118/05), 
члана 22. и 23. Закона о систему јавних 
служби ("Службени гласник Републике 
Српске ", број 68/07 и 109/12) и члана 32. 
Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка"; број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина Општине 
Градишка на сједници одржаној дана 18.04. 
2013. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о раскиду  Уговора о оснивању Јавне 

установе "Археолошко- природни  парк 
 Доња Долина-Бардача" Бардача Србац 

 
Члан 1. 

  Овом Одлуком раскида се Уговор о 
оснивању Јавне установе "Археолошко-при-
родни парк Доња Долина-Бардача" Бардача 
Србац закључен између општине Србац, 
број:02-022-99/08 од 17.04.2008. године и 
општине Градишка, број 02-018-17/08 од 
08.07.2008.године, са даном 28.фебруаром 
2013.године. 
 

Члан 2. 
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      Уговор се раскида из разлога што је 
Скупштина општине Србац, као већински 
власник, на сједници одржаној дана 11.02. 
2013.године донијела Одлуку о раскиду 
Уговора о оснивању Јавне установе "Архео-
лошко-природни парк Доња Долина-
Бардача"  Бардача Србац, број: 01-022-82/13 
и што субјекти који су укључени у пројекат 
везан за дјелатност установе у наредном 
периоду не предвиђају финансијска средства 
за рад установе, тако да не постоје услови за 
обављање дјелатности. 
   

Члан 3. 
      Стање средстава на дан 28.02.2013. 
године утврдиће се на основу завршног 
рачуна за 2012.годину и коначног биланса 
стања и успјеха на дан 28.02.2013.године. 
 

Члан 4. 
           О спроводјењу ове одлуке стараће се 
Начелник општине Градишка. 

 
Члан 5. 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Градишка». 
 
Број:01-022-92/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 

 
На основу члана 17. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о  критеријима, начину 

и поступку расподјеле средства 
невладиним организацијама 

 
 
 
 

Члан 1. 
Члан 16. Одлуке о критеријима, 

начину и поступку расподјеле средства  
невладиним организацијама („Службени 
гласник општине Градишка“, бр. 1/06), мјења 
се и гласи: 
 „Комисија врши вредновање 
пројектних приједлога невладиних 
организација утврђујући критерије и износ 
бодова за сваки критериј посебно, како 
слиједи“: 
 

Сeкциja Maксимaлaн 
брoj бoдoвa 

Прoсjeчнa  
oцjeнa 

1. Финaнсиjски и oпeрaтивни кaпaцитeт 15  

1.1 Дa ли пoднoсилaц прojeктa и пaртнeри имajу дoвoљнo искуства у упрaвљaњу прojeктимa?  5  
1.2 Дa ли пoднoсилaц прojeктa и пaртнeри имajу дoвoљнe стручнe кaпaцитeтe? (пoсeбнo 
пoзнaвaњe питaњa нa кoje сe прojeкат oднoси) 

5 
 

 

1.3. Дa ли пoднoсилaц прojeктa и пaртнeри имajу дoвoљнe упрaвљaчкe кaпaцитeтe? 
(укључуjући oсoбљe, oпрeму и спoсoбнoст зa упрaвљaњe буџeтoм прojeктa)  

5  

2. Рeлeвaнтнoст 25  

2.1. Кoликo je прojeкат рeлeвaнтaн у oднoсу нa циљ и jeдaн или вишe приoритeтa jaвнoг 
пoзивa? 
Нaпoмeнa: oцjeнa 5 (вeoмa дoбрo) мoжe да сe дoбије сaмo aкo сe прojeкат oднoси бaрeм нa  
jeдaн oд приoритeтa. 

5  

2.2  Кoликo су jaснo дeфинисaни и стрaтeшки oдaбрaни oни кojи су укључeни у прojeкат? 
(пoсрeдници, крajњи кoрисници, циљнe групe) 

5  

2.3  Дa ли су пoтрeбe циљнe групe и крajњих кoрисникa jaснo дeфинисaнe и дa ли им прojeкат 
прилaзи нa прaви нaчин?  

5  

2.4  Дa ли прojeкат пoсjeдуje дoдaтнe квaлитeтe, кao штo су инoвaтивaни приступ и мoдeли 
дoбрe прaксe?  

5  

2.5  Дa ли приjeдлoг зaгoвaрa мoдeл пoлитикe бaзирaн нa прaвимa и дa ли тo имa утицaja нa 
пoдрeђeнe групe? (прoмoциja jeднaкoсти пoлoвa и jeднaких мoгућнoсти, зaштитa прирoднe 
срeдинe, мeђунaциoнaлнa сaрaдњa, прoблeмaтикa oмлaдинe итд) 

5  

  

3. Meтoдoлoгиja 20  

3.1 Дa ли су плaн aктивнoсти и прeдлoжeнe aктивнoсти oдгoвaрajућe, прaктичнe и дoсљeднe 
циљeвимa и oчeкивaним рeзултaтимa? 

5  

3.2 Кoликo je кoнзистeнтaн цjeлoкупaн дизajн прojeктa? (a нaрoчитo, дa ли oдрaжaвa aнaлизу 
уoчeних прoблeмa, мoгућe спoљнe фaктoрe) 

5   
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3.3 Дa ли су нивo укључeнoсти и aнгaжoвaњe пaртнeрa у рeaлизaциjи прojeктa 
зaдoвoљaвajући? Нaпoмeнa: укoликo нeмa пaртнeрa, oцjeнa ћe бити 1. 

5  

3.4 Дa ли прojeкат сaдржи oбjeктивнo мjeрљивe индикaтoрe рeзултaтa aктивнoсти? 5  
  

4. Oдрживoст  25  

4.1 Дa ли ћe aктивнoсти прeдвиђeнe прojeктoм да имaју кoнкрeтaн утицaj нa циљнe групe?  5  
4.2 Дa ли ћe прojeкат имaти вишeструки утицaj? (укључуjући мoгућнoст примjeнe нa другe 
циљнe групe или спрoвeдбу у другим срeдинaмa и/или прoдужaвaњe eфeкaтa aктивнoсти кao и 
рaзмjeнe инфoрмaциja o искуствимa сa прojeктa) 

5  

4.3 Дa ли су oчeкивaни рeзултaти прeдлoжeних aктивнoсти институциoнaлнo oдрживи? (Дa ли 
ћe структурe кoje oмoгућуjу дa сe aктивнoсти нaстaвe да пoстojе нa крajу прojeктa? Дa ли ћe 
да пoстojи лoкaлнo “влaсништвo” нaд рeзултaтимa прojeктa?) 

5  

4.4 Дa ли су oчeкивaни рeзултaти прeдлoжeних aктивнoсти oдрживи? (aкo je мoгућe, нaвeсти 
кaкaв ћe да буде структурaлни утицaj спрoвeдeних aктивнoсти – нпр. дa ли ћe дoћи дo 
пoбoљшaњa прaвнe рeгулaтивe, мeтoдa и прaвилa пoнaшaњa итд.) 

5  

4.5 Дa ли je вjeрoвaтнo дa ћe oчeкивaни дугoрoчни рeзултaти да имaју утицaja нa лoкaлнe 
eкoнoмскe услoвe и/или квaлитeт живoтa у циљним пoдручjимa? 

5  

  

5. Буџeт и рaциoнaлнoст трoшкoвa 15  

5.1 Дa ли je oднoс измeђу прoциjeњeних трoшкoвa и oчeкивaних рeзултaтa зaдoвoљaвajући? 5  
5.2 Дa ли су прeдлoжeни трoшкoви нeoпхoдни зa имплeмeнтaциjу прojeктa?  5  
5.3 Буџeт 
Дa ли je буџeт jaсaн и дa ли укључуje и нaрaтивни диo? (oмoгућeнa oпрaвдaнoст зa тeхничку 
oпрeму) 
Дa ли je зaдoвoљeн принцип прeмa кojeм aдминистрaтивни и трoшкoви oсoбљa нe прeлaзe 20% 
укупних трoшкoвa? 
Гдje je примjeњивo, дa ли су прилoжeнe биoгрaфиje и oписи рaдних мjeстa? 

5  

Maксимaлни укупни збир 100  

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Градишка" 
 
Број:01-022-93/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

На основу члана 112. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09), члана 5. 
Правилника о поступку утврђивања смрти 
лица („Службени гласник Републике Српске“ 
, број 65/10) и члана 17. и 33. Статута општи-
не Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 ,3/09  и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o измјени Одлуке о именовању 

мртвозорника за преглед умрлих и  
утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих лица изван здравствене установе 
 
I 

 Тачка II Одлуке о именовању мртво-
зорника за преглед умрлих и утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих лица изван 
здравствене установе, (Службени гласник 
општине Градишка“ број 1/11) мјења се и 
гласи: 

1. Прим. др Радоја Рацановић 
2. Прим. др Богдан Миленковић 
3. Михајловић др Тихомир 
4. Суботић др Предраг 
5. Бабић др Младен 
6. Котараш др Златко 
7. Котараш др Дарко 
8. Дмитрашиновић др Мира 
9. Бојанић др Гордана 
10. Кежић др Сањa 

 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-022-94/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
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На основу члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима («Службени гласник РС“ 
бр. 124/08 и 95/11), члана 15 Закона о грађе-
винском земљишту («Службени гласник 
Републике Српске» број:112/06), члана  2, 5 и 
15 Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоу-
праве(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и члана 17 и 33 Статута 
Општине Градишка («Службени гласник 
општине Градишка» бр. 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 
и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 18.04.2013. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 
''Агроиндустријска зона Нова Топола'', 

путем усменог јавног надметања-
лицитације 

 
I 

ПРОДАЈЕ СЕ  неизграђено градско 
грађевинско земљиште у оквиру Регулаци-
оног плана ''Агроиндустријска зона Нова 
Топола'', са уписаним правом располагања 
Општине Градишка са 1/1 дијела,  најпово-
љнијем купцу утврђеном у поступку  продаје 
путем усменог јавног надметања-лицитацијa, 
oдржана  29.03.2013. године, а како слиједи: 

 
1.   Катастарска парцела број 395/12 

површине 8193 m2 уписано у пл. бр.1267 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, 
ради изградње пословног објекта намјењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2, 
  привредном друштву ''SOLAR 
MONT''д.о.о. Градишка, по цијени од  
8.193,00 КМ 
 

2..  Катастарска парцела број 405/27 
површине 3390 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, 
ради изградње пословног објекта намјењеног 
индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

самосталном предузетнику 
Грубешић Слободану из Градишке,  по    
цијени од 3.390,00 КМ 
 

3.  Катастарска парцела број 405/22 
површине 1948 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, 

ради изградње пословног објекта намијење-
ног индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/m2. 

самосталном предузетнику 
Грубешић Слободану  из Градишке, по    
цијени од 1.948,00 КМ 
 

4.  Катастарска парцела број 405/32 
површине 2704 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, 
ради изградње пословног објекта намијењ-
еног индустријској дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 1 КМ/ m2. 

Привредном друштву ''КГХ 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ'' д.о.о. Градишка, по    
цијени од 2.704,00 КМ 
 

5.    Катастарска парцела број 405/61 
површине 3337 m2 уписано у пл. број 1267 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола, 
ради изградње пословног објекта намијење-
ног занатској дјелатности, изградњи сервиса 
и малих погона по почетној продајној цијени 
од 8 КМ/ m2. 

привредном друштву ''G & Z 
TREJD- VODOVOD I GRIJANJE '' д.о.о. 
Нова Топола  Градишка,  по    цијени од 
26.696,00 КМ 

 
 

 
II 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва  Републике Српске, закључиће 
се купопродајни уговори између Општине 
Градишка и купаца којима ће се регулисати 
сва међусобна права и обавезе између угово-
рних страна. 
 

III 
Овлашћује се Начелник општине да у 

име Општине закључи уговоре о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 
 
Број:01-477-14/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 



Број 4                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 
 

43

 
Нa основу члана 16. став 1 тачка „д“  

Закона о грађевинском земљишту РС  („Слу-
жбени  гласник“ Републике Српске“  број 
112/06) , а у вези са чланом  348. став 3 тачка 
„д“  Закона о стварним правима  („Службени 
гласник“ Републике Српске“, број 124/08, 
95/11), члана 190. Закона о општем управном 
поступку ( „Службени гласник“ Републике 
Српске“ број:  13/02, 87/07, 50/10 ) и чланова 
17. и 33. Статута општине Градишка / „Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број 8/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) у предмету компле-
тирања грађевинске парцеле по захтјеву 
Сладојевић Весне из Градишке, Скупштина 
општине Градишка је на сједници одржаној 
дана  18.04.2013. године  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са 
Сладојевић Весном из Градишке 

 
I 

Даје се сагласност за закључење угово-
ра о продаји непосредном погодбом са 
Сладојевић Весном из Градишке, ради 
комплетирања грађевинске парцеле и то гра-
дског грађевинског земљишта означеног као 

- к.ч. бр. 1442/12 „Мањуреви“, њива 3 
класе у површини од  200 м2 и 

- к.ч. бр. 1442/11 „Мањуреви“, њива 3 
класе у површини од 58 м2  

уписане у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка- 
град као посјед општине Градишка са 1/1 
дијела. 

 
II 

О купопродаји некретнина из тачке I 
ове одлуке закључиће се купородајни уговор 
између Сладојевић Мује Весне из Градишке 
као купца и општине Градишка  као продавца 
по тржишној цијени грађевинског земљишта 
у износу од 50, 00 КМ по м2 што за 258 м2 
износи 12 900, 00  КМ , којим ће се регулиса-
ти сва међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 

III 
Овлашћује се Начелник Општине Гра-

дишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са  Сладојевић 
Весном из Градишке. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-477-15/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

Нa основу члана 16. став 1 тачка „д“  
Закона о грађевинском земљишту РС  („Слу-
жбени  гласник“ Републике Српске“  број 
112/06) , а у вези са чланом  348. став 3 тачка 
„д“  Закона о стварним правима  („Службени 
гласник“ Републике Српске“, број 124/08, 
95/11), члана 190. Закона о општем управном 
поступку ( „Службени гласник“ Републике 
Српске“ број:  13/02, 87/07, 50/10 ) и чланова 
17. и 33. Статута општине Градишка / „Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број 8/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) у предмету компле-
тирања грађевинске парцеле по захтјеву 
Добраш Вељка из Градишке, Скупштина 
општине Градишка је на сједници одржаној 
дана  18.04.2013. године  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са Добраш 
Вељком из Градишке 

I 
Даје се сагласност за закључење угово-

ра о продаји непосредном погодбом са 
Добраш Вељком из Градишке, ради компле-
тирања грађевинске парцеле и то градског 
грађевинског земљишта означеног као: к.ч. 
бр. 607/3 улица В. Радића градилиште у пов. 
од 6 м2 уписана у п.л. бр. 2689  к.о. Гради-
шка-град, као посјед општине Градишка са 
1/1 дијела. 

 
II 

О купопродаји некретнина из тачке I 
ове одлуке закључиће се купородајни уговор 
између Добраш Вељка из Градишке као 
купца и општине Градишка  као продаваца 
по тржишној цијени грађевинског земљишта 
у износу од 100 КМ по м2 што за 6 м2 износи 
600,00 КМ , којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

III 
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Овлашћује се Начелник Општине Гра-
дишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са  Добраш 
Вељком из Градишке. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у Службеном гласни-
ку општине Градишка. 
 
Број:01-477-16/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка 
рјешавајући по захтјеву  Свјетлица Милана 
из Гашнице бб општина Градишка , за 
утврђивање права својине на  грађевинском 
земљишту у државној својини на основу 
члана 47.  Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске („ Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/06/,  и члана 
190. Закона о општем управном поступку / „ 
Службени гласник Републике Српске број: 
13/02, 87/07 и 50/10/ и члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка („ Службени гласник 
општине Градишка“ бр. 8/05, 4/08 1/09 3/09 и 
2/12 ) је на сједници дана 18.04. 2013 године  
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1.Одбија се захтјев  Свјетлица 
Милана  из Градишке за утврђивање права 
својине на градском грађевинском земљишту  
у државноj својини  које служи као земљи-
ште за редовну употребу пословног  објеката 
власништво истог, означено као к.ч.бр. 
1370/29  Стари парк градилиште у пов. од 72 
м2 уписана у п.л. бр. 2689 к.о.Градишка –
град као посјед општине Градишка , као 
неоснован. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Свјетлица Милан из Градишке је 

поднио захтјев за утврђивање права својине 
на градском грађевинском земљишту у 
државној својини означеном као к.ч.бр.-
1370/20 уписана  у п.л.бр.2689 к.о.Градишка–
град као посјед општине Градишка, наводећи 
да је на предметној катастарској парцели 
саградио  пословни објекат зидани у  тзв. 
Занатском центру „Аутобуска станица „ у 

Градишци те да је цијепање катастарске 
парцеле бр. 1370/20 извршено према увјере-
њу Одјељења за урбанизам грађење комуна-
лне и стамбене послове општине Градишка и 
да је сносио трошкове цијепања а геодетске 
радове је обавила „ Гео-услуга“  из Градишке 
геометар Предраг Слијепчевић. У захтјеву је 
такође навео да се предметни пословни 
објекат води као киоск те да за исти посједује 
употребну дозволу а ради се о зиданим 
објектима који имају и земљиште за редовну 
употребу истих те да су испуњени услови из 
члана 47 Закона о грађевинском земљишту 
РС, те приложио копију рјешења о употреби 
објекта општине Градишка Одјељења за 
урбанизам грађење комуналне и стамбене 
послове бр. 04-360-79/10 од 12.01.2012 год. , 
копија рјешења општинске управе Одјељење 
за просторно уређење бр. 06-361-79/03 од 
01.04.2003 год., копију рјешења о одобрењу 
за грађење општина Бос. Градишка  
Општински Секретаријат за привреду и 
друштвене дјелатности бр. 05/2-361-502 од 
10.08.1990 год. копија уговора бр. II-1-211/90 
од 03.11.1992 год. закључен између Основне 
заједнице за комуналне дјелатности Бос. 
Градишка и Свјетлица Милана. 

Дана 24.02.2012 год. одржана је расправа 
на лицу мјеста којој су присуствовали 
вјештак геометар, Зорица Марковић по овла-
шћењу Правобранилаштва РС СЗ Бања Лука, 
а истој није присуствовао Свјетлица Милан 
који је на записник код овог органа дана 
24.02.2012 год. обавијестио овај орган да 
неће моћи присуствовати расправи због 
путовању у Швицарску, на којој је утврђено 
следеће: 

- вјештак геометар је идентификовао 
предметну к.ч. бр. 1370/29 Стари 
парк градилиште у пов. од 72 м2 
уписана у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка-
град као посјед општине Градишка те 
утврдио да се ради о изграђеном 
градском грађевинском земљишту, на 
истом је саграђен пословни објекат-
зидани у тзв. Занатском центру „ 
Аутобуска станица“  Градишка , к.ч. 
бр. 1370/29 је настала цијепањем к.ч. 
бр. 1370/1 к.о.Градишка-град према 
Увјерењу Одјељења за урбанизам 
грађење комуналне и стамбене посло-
ве општине Градишка  бр.04-475-1-
15/08 од 07.04.2008 год., а према 
УТУ-бр. 04-475-1-15/08 извршен је 
пренос пројекта на терен те је од к.ч. 
бр. 1370/1 настала к.ч. бр. 1370/29, 
иза предметног пословног објекта 
пролази линиија градске инфракстуре 
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/ вода и канализација дакле дијелом 
преко к.ч. бр. 1370/29/  

- увидом у приложену документацију 
неспорно је утврђено да се ради о 
привременом пословном објекту 
саграђеном на к.ч. бр. 1370/29 к.о. 
Градишка-град у тзв. Занатском це-
нтру„Аутобуска станица“ власни-
штво Свјетлица Милана из Градишке 
са 1/1 дијела. 

- Зорица Марковић је изјавила да је из 
приложене документације  у спису 
предмета а у складу са изјашњењем 
вјештака геодетске струке видљиво 
да нису испуњени услови у смислу 
члана 47 Закона о грађевинском зе-
мљишту РС, за утврђивање права 
својине на земљишту означеном као 
к.ч. бр. 1370/29 к.о. Градишка-град у 
корист подносиоца, те да је потребно 
прибавити стручно мишљење Одје-
љења за урбанизам, грађење, комуна-
лне и стамбене послове општине 
Градишка о намјени предметне па-
рцеле из налаза вјештака геометра 
видљиво је да на предметној парцели 
поред објекта који има карактер 
привременог објекта изграђен кана-
лизациони систем ПТТ водови и 
водовод , према томе нема никаквог 
законског упоришта да се утврди пра-
во својине у корист Свјетлица 
Милана. 

 
Правобранилаштво РС СЗ Бања Лука 

бр. У-631/11 од  20.03.2012 год. је у свом 
изјашњењу  навело да увидом у комплетну 
расположиву документацију и спису 
предмета се да закључити да у конкретном 
случају нису испуњени услови прописани 
чланом 47 Закона о грађевинском земљишту 
РС, прије свега евидентно је да се не ради о 
трајној грађевини, већ о привременом обје-
кту, комплетна урбанистичко грађевинска 
документација коју посједује подносилац 
захтјева је привременог карактера те је у 
истој јасно назначена обавеза инвенститора 
да је након истека рока дужан да уклони 
предметни објекат кад то затражи надлежни 
орган и без права на накнаду, битно је 
нагласити да је правни основ коришћења 
предметног земљишта од стране подносиоца 
захтјева уговор о закупу који је исти закљу-
чио са општином а што је опет утврђено на 
основу достављене документације. 

Накнадно је прибављено стручно 
мишљење Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове општине 

Градишка бр. 04-363-2-23/12 од 30.05.2012 
год. у коме се каже Занатски центар „ Ауто-
буска станица“   налази се у обухвату Урба-
нистичког пројекта „ Мањуреви-Стадион-
Топлана“ / „Службени гласник“ општине 
Градишка бр. 3/03/. Према Урбанистичком 
пројекту парцеле на којима је изграђен 
„Занатски центар“ улазе у састав грађевинске 
парцеле на којој је предвиђен парк. Урбани-
стичким пројектом Занатско-услужног 
центра „ Аутобуска станица „ Босанска Гра-
дишка / „ Службени  гласник“,  општине Гра-
дишка бр.3/90/ одређена је привремена 
грађевинска парцела за локацију двије групе 
киоска односно привремених објеката, на 
основу кога планског акта су исти и изгра-
ђени.Урбанистичким пројектом „Мањуреви- 
Стадио-Топлана“ који је тренутно важећи 
плански акт за ову локацију, парцеле на који-
ма се налази предметни  „Занатски центар“ 
нису предвиђене као засебне грађевинске 
парцеле за изградњу пословних објеката 
односно важећи Урбанистички пројекат не 
предвиђа задржавање ових објеката те се они 
уопште не могу задржати. 

Према члану 47 Закона о грађеви-
нском земљишту РС / „ Сл. гласник“, РС 
бр.112/06/: 

1/ „Ако је до дана ступања на снагу 
овог закона на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
коришћења земљишта ради грађења односно 
без одобрења за грађење, за које се може 
накнадно издати одобрење за грађење према 
одредбама Закона  о уређењу простора ску-
пштина јединице локалне самоуправе 
утврдиће право власништва у корист гради-
теља односно његовог правног наследника, 
уз обавезу плаћања накнаде за продато 
земљиште по тржишној вриједности грађе-
винског земљишта, трошкова уређења грађе-
винског земљишта и накнаде за природне 
погодности тог земљишта / рента /. 

2/ Прије утврђивања права у складу 
са овим чланом , надлежни орган управе ће 
расправити имовинско правне односе.  

3/ Градитељ бесправно изграђеног 
објекта дужан је да власнику земљишта које 
служи као земљиште за редовну употребу 
објекта плати тржишну цијену. 

4/ Тржишна цијена одређује се 
споразумно пред органом управе надлежним 
за имовинско правне послове, а уколико се 
споразум не постигне цијена се одређује пред 
надлежним судом у ванпарничном поступку. 

5/ Градитељ бесправно изграђеног 
објекта стиче право на упис права својине у 
јавну евиденцију на земљишту које служи за 
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редовну употребу тог објекта на основу пра-
воснажног рјешења из става 2 овог члана и уз 
доказ о плаћеној тржишној вриједности.“ 

Како је у конкретном случају утврђе-
но да се ради о легално изграђеном  привре-
меном пословном објекту на к.ч. бр. 1370/29 
к.о. Градишка-град, те да се према важећем 
планском акту предметни објекат не може 
задржати као трајни објекат на предметној 
катастарској парцели, овај орган налази да 
нису испуњени услови за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту које 
служи за редовну употербу предметног 
објекта у поступку легализације у смислу 
члана 47 Закона о грађевинском земљишту 
РС /„ Сл. гласник РС“, бр. 112/06/ а у вези са 
чланом 7 Закона о измјенама и допунама 
Закона о стварним правима / „ Сл. гласник 
РС“ бр. 95/11 / . 

С обзиром на изнесено одлучено је 
као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог рјешења не може се 
изјавити жалба, али се може покренути упра-
вни спор, подношењем тужбе Окружном 
суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 
достављања рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду  у два примјерка. 
 
Број:01-476-1/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године  ПРЕДСЈЕДНИК  
Градишка              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 

На основу члана 17. 

тачка “н” Статута 

општине Градишка 

("Службени гласник 

општине Градишка" 

број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 

2/12) и члана 102 

.Пословника о раду 

Скупштине општине 

Градишка- пречишћен 

текст ("Службени 

гласник општине 

Гради-шка" број 6/10), 

Скупштина општине 

Гради-шка на сједници 

одржаној 18.04.2013. 

године доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању секретара Скупштине 
општине Градишка 

 

1. Г-ђа НАДА 

ЖИВКОВИЋ дипломирани 

правник  из Градишке  
 

    и м е н у ј е     с 

е  

   за  секретара 

Скупштине општине 

Градишка  

 

2. Именована се 

именује на вријеме 

трајања мандата 

Скупштине општине 

Гради-шка. 
 

3. O извршењу овог 

рјешења стараће се 

Стручна служба 

Скупштине општине 

Градишка 
 

4. Ово Рјешење ступа 

на снагу даном 

доношења, а објавиће се 

у "Службеном гла-

снику Републике 

Спске" и "Службеном 

гласнику општине 

Градишка". 

 
Број:01-111-63/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 

 

 
На основу члана  35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 33. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, д о н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е   Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
општу управу Административне службе 

општине Градишка 
 

1.АДАМ ШУКАЛО, дипломирани 
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правник из Градишке 
р а з р ј е ш а в а   се     
дужности в.д. начелника Одјељења за 

општу управу Административне службе 
општине Градишка. 
 

2.О извршењу овог Рјешења стараће се 
Наченик општине. 

 
3.Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-111-64/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 
 На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04. 2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелника Одјељења за 

општу управу Административне службе 
општине Градишка 

 
1.МИРОН БЈЕЛОВУК, дипломира-

ни  правник из Градишке,  
 
и м е н у ј е  се  за  
Начелника Одјељења за општу 

управу Администратвине службе општине 
Градишка. 
 
 2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка. 
 
 3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-
ку Републике Српске“ и у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-111-65/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 41/03), члана 
35. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04. 2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелнице Одјељења за 
финансије Административне службе 

општине Градишка 
 

1.ДОБРИЛА ТОДОРОВИЋ, дипло-
мирани економиста из Градишке,  

 
и м е н у ј е  се  за  
Начелницу Одјељења за финансије  

Администратвине службе општине Гради-
шка. 
 

2.  Именовање из тачке 1. врши се на ври-
јеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
 
Број:01-111-66/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04. 2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелника Одјељења за 

урбанизам, грађење, комуналне и 
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 стамбене послове Административне 
службе општине Градишка 

 
1.СЛОБОДАН ВИДОВИЋ, дипломи-

рани политолог из Градишке,  
 

и м е н у ј е  се за  
Начелника Одјељења за урбанизам, гра-

ђење, комуналне и стамбене послове  Адми-
нистратвине службе општине Градишка. 
 

2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
 
Број:01-111-67/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04.2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
 

о именовању начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду 

Административне службе општине 
Градишка 

 
1ЉУБИМКО ЧАКАЉ, дипломира-

ни инжењер машинства из Градишке,  
 
и м е н у ј е  се  за  
Начелника Одјељења за привреду и 

пољопривреду  Администратвине службе 
општине Градишка. 
 

2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка. 

 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
 
Број:01-111-68/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04.2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелника Одјељења за 

друштвене дјелатности 
 Административне службе општине 

Градишка 
 

1.ДАНЕ МАЛЕШЕВИЋ, доктор 
техничких наука из Градишке,  

 
и м е н у ј е  се за  
Начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности  Администратвине службе 
општине Градишка. 
 

2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општи-
не Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
 
Број:01-111-69/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-



Број 4                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 
 

49

њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04.2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелника Одјељења за 
инспекције Административне службе 

општине Градишка 
 

1. РАДОМИР ПЈАНИЋ, мастер 
менаџер из Градишке,  
 

и м е н у ј е  се за  
    Начелника Одјељења за инспекције  

Администратвине службе општине Гра-
дишка. 
 

    2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
 
Број:01-111-70/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“,број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04. 2013. године, д о 
н и ј е л а   је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ   Е 
о именовању начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту 
Административне службе општине 

Градишка 
 

1.ВУЈАДИН МИЉИЋ, дипломирани 
инжењер шумарства из Градишке,  

и м е н у ј е  се за  
Начелника Одјељења за борачко-инва-

лидску заштиту  Администратвине службе 
општине Градишка. 
 

2.  Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Градишка. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у  „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 
                                                                                                                   
Број:01-111-71/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 
 
 
 

На основу члана члана 63. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 
119/08 и члана 33. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана  18.04. 2013. године, д о н и ј е 
л а     ј е 

 
Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног 
одбора Јавне установе за предшколско 
образовање и васпитање „Лепа Радић“ 

Градишка 
 

I  
Разрјешавају се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне установе за предшколско обра-
зовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка: 

-Дејан Јошић 
-Милкица Ђунић 
-Маја Бараћ 

 
II 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности . 

 
III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Градишка.“ 
 
Број:01-111-72/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
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                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби„Службени гласник Републике 
Српске“, број:68/07 и 109/12), члана 63. 
Закона о предшколском васпитању и образо-
вању „Службени гласник Републике Српске“, 
број:119/08 и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09,3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 18.04.2013. године,  д о н и ј е 
л а     ј е 

 
Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о разрјешењу члана Управног одбора 
Јавне установе за предшколско 

образовање и васпитање „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
I  

Разрјешава се члан Управног одбора 
Јавне установе за предшколско образовање и 
васпитање „Лепа Радић“ Градишка Данка 
Ракић. 
 

II 
О извршењу овог Рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности . 
 

III 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Градишка.“ 
 
Број:01-111-73/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  

  

 

На основу члана 4. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), Члана 16. 
Закона о систему јавних служби„Службени 
гласник Републике Српске“, број:68/07 и 
109/12), члана 63. Закона о предшколском 
васпитању и образовању „Службени гласник 
Републике Српске“, број:119/08 и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана  18.04.2013. 
године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 
о именовању чланова Управног одбора 

Јавне установе за предшколско 
образовање и васпитање „Лепа Радић“ 

Градишка 
 

I  
Именују се чланови Управног одбора 

Јавне установе за предшколско образовање и 
васпитање „Лепа Радић“ Градишка: 

- Снежана Везмар,  -представник 
стручног особља предшколске установе 

- Маја Бараћ,           -представник 
савјета родитеља 

- Милкица Ђунић   -представник 
оснивача  
 

II 
Именовање из претходне тачке врши 

се на период од четири године. 
 

III 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Градишка.“ 

 
Број:01-111-74/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  

 

На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 
члана 53. Закона о библиотечкој дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
52/01) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Јавне установе 

„Народна библиотека“ Градишка 
 

I 
Р а з р ј е ш а в а се дужности 

директора Јавне установе „Народна 
библиотека “ Градишка, БЕЛИНА БИЉАНА 
из Градишке 
 

II 
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Именована се разрјешава дужности 
директора Јавне установе “Народна библио-
тека" Градишка због одласка у пензију. 

III 
 О извршењу рјешења стараће се Одје-
љење за друштвене дјелатности. 
 

IV 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња,а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-75/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 
 

На основу члана 4. Закона о министа-
рским , владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 18. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. директора Јавне 
установе „Народна библиотека“ Градишка 
 

I 
И м е н у ј е с е  Сњежана Миљковић 

из Градишке, Ул.”Благоја Паровића” бб за  
директора Јавне установе „Народна 
библиотека “ Градишка 
 

II 
Именовање из предходне тачке врши 

се до истека законом прписане процедуре за 
избор новог директора. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“  
 
 
Број:01-111-76/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 
Гимназије Градишка 

  
Члан 1. 

За члана члана школског одбора Ги-
мназије  Градишка, испред општине Гради-
шка именује се др.СЛАВКО ДУЊИЋ, ВСС-
доктор медицине, Градишка. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
  Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-77/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

Техничке школе Градишка 
  

Члан 1. 
За члана члана школског одбора 

Техничке школе Градишка, испред општине 
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Градишка именује се МИЛЕНКО СПАСО-
ЈЕВИЋ-ВСС- професор, Ровине 163. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-78/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

Средње стручне и техничке школе 
Градишка 

 
Члан 1. 

За члана члана школског одбора Сре-
дње стручне и техничке школе  Градишка, 
испред општине Градишка именује се 
БОБАН МАНДИЋ, ВСС-дипл.правник, 
Градишка. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-79/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

 
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Васа Чубриловић“ 

Градишка 
  

Члан 1. 
За члана члана школског одбора 

Основне школе „Васа Чубриловић“ Гради-
шка, испред општине Градишка именује се 
МИЛАН МИЉАНОВИЋ, ССС-машински 
техничар, Горњи Подградаци. 
 

Члан 2. 
 Именовање из претходне тачке врши 

се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-80/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Данило Борковић“ 

Градишка 
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Члан 1. 
За члана члана школског одбора Осно-

вне школе „Данило Борковић“ Градишка, 
испред општине Градишка именује се 
НЕДЕЉКО БАРАЋ, ВШС -наставник 
српско-хрватског језика, Градишка, Јована 
Рашковића 4. 

 
Члан 2. 

  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-81/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

Основне школе „Козарска дјеца“ 
Градишка 

  
Члан 1. 

За члана члана школског одбора Осно-
вне школе „Козарска дјеца“ Градишка, 
испред општине Градишка именује се 
ДРАГАНА ВРХОВАЦ, ССС-економски 
техничар, Градишка. 
 

Члан 2. 
 Именовање из претходне тачке врши 

се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-82/13                                                                        

Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04. 2013. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Младен Стојановић“  

Горњи Подградци 
 

Члан 1. 
За члана члана школског одбора Осно-

вне школе „Младен Стојановић“  Горњи 
Подградци, испред општине Градишка 
именује се РАДОМИР ШМИТРАН, ВСС-
дипл.инж. шумарства, Горњи Подградци бб. 

 
Члан 2. 

  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-83/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава“  Дубраве 
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Члан 1. 

За члана члана школског одбора Осно-
вне школе „Свети Сава“  Дубраве, испред 
општине Градишка именује се НИКОЛА 
ЧАКАЉ, ССС-пољопривредни техничар, 
Ламинци Јаружани 73. 

 
Члан 2. 

 Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-84/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  

 
     
Р
а 

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Петар Кочић“ Нова 

Топола 
 

Члан 1. 
За члана члана школског одбора Осно-

вне школе „Петар Кочић“ Нова Топола, 
испред општине Градишка именује се 
НЕВЕНКА ГЛИШИЋ, ССС-гимназија,  
Градишка, Мокрањчева бб. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-111-85/13                                                                        

Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Стефановић 

Караџић“Турјак 
  

Члан 1. 
За члана члана школског одбора Осно-

вне школе „Вук Стефановић Караџић“Турјак, 
испред општине Градишка именује се 
ДРАГО ШОКЧЕВИЋ -пољопривредни 
техничар, Турјак бб. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-86/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
  

На основу члана 95. Закона о средњем 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 74/08,106/09 и104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбо-
ра („Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09) и члана 33. Статута општине Гра-
дишка (Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04.2013. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

Основне музичке школе „Бранко 
Смиљанић“ Градишка 
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Члан 1. 
За члана члана школског одбора Осно-

вне музичке школе „Бранко Смиљанић“ 
Градишка, испред општине Градишка 
именује се ЈЕЛЕНА БАВРЛИЋ -ВСС ди-
пломирани етномузиколог-мастер, Градишка, 
Видовданска бб. 
 

Члан 2. 
  Именовање из претходне тачке врши 
се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-87/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка 

 
I 

У Рјешењу о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора ЈЗУ „ Дом здра-
вља“ Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 3/13) тачка II мијења се и 
гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-111-88/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
                                                                           

На основу члана 12. Закона о министа-
рским , владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 

Управног одбора ЈЗУ„Апотека Градишка“ 
Градишка 

 
I 

У Рјешењу о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора ЈЗУ „ Апотека 
Градишка“ Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 3/13) тачка II 
мијења се и гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-89/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 12. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 

Управног одбора ЈУ„Народна 
библиотека“ Градишка 



Број 4                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 
 

56

 
I 

У Рјешењу о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Народна 
библиотека“ Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 3/13) тачка II 
мијења се и гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-90/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 
 

На основу члана 12. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 

Управног одбора ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка 

 
I 

У Рјешењу о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 3/13) тачка II 
мијења се и гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-91/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 12. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 
Управног одбора ЈУ „Културни центар“ 

Градишка 
 

I 
У Рјешењу о разрјешењу дужности 

чланова Управног одбора ЈУ „Културни 
центар“ Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 3/13) тачка II 
мијења се и гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-92/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

На основу члана 12. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
18.04.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о разрјешењу чланова 
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка 
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I 
У Рјешењу о разрјешењу дужности 

чланова Управног одбора ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 3/13) тачка 
II мијења се и гласи: 

„О извршењу овог рјешења стараће 
се Одјељење за друштвене дјелатности“ 
 

II 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-93/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 68/07 и 109/12), и члана 
33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 18.04. 2013. 
године д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне установе 
 „Центар за социјални рад“ Градишка 

 
I 

 МИЛЕ МАЦУРА из Врбашке, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе  „Центар за социјални рад „ 
Градишка 
 

II 
О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-101/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

 
 
 

На основу члана 12. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 18. Закона 
о систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12), члана 87. Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник Републике Српске“, 
број 37/12)и члана 33. Статута општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Гради-
шка“ број:8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.о04. 2013. године д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора Јавне 

установе„Центар за социјални рад“ 
Градишка 

 
 1. СУЗАНА ШОРМАЗ  из Градишке, 
именује  се за вршиоца дужности директора 
Јавне установе  „Центар за социјални рад „ 
Градишка 
 

2.Именовање из предходне тачке врши 
се до провођења процедуре јавног конкурса. 
 

3. Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-102/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 

 
На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12), члана 73. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 106/09) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04.2013. године д о 
н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 



Број 4                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 
 

58

о разрјешењу директора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

 Прим. др БОГДАН МИЛЕНКОВИЋ 
из Градишке, разрјешава се дужности  дире-
ктора Јавне здравствене установе  „Дом 
здравља„ Градишка 
 

II 
О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-103/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 
 

На основу члана 4. став 2.Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12), члана 73. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 106/09) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 18.04. 2013. године д о 
н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању вршиоца дужности  
директора  Јавне здравствене установе  

„Дом здравља“ Градишка 
 

I 
 ТИХОМИР др МИХАЈЛОВИЋ из 
Градишке, именује  се   за вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе  „Дом 
здравља„ Градишка 
 

II 
Именовање из предходне тачке врши 

се до провођења процедуре јавног конкурса. 
 

 
 

 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-104/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 30. Закона о подсти-
цању развоја малих и средњих предузећа- 
пречишћен текст- („Службени гласник 
Републике Српске“, број 23/09 ) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број:8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 18.04. 2013. 
године д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора 

 „Агенције за локални развој“ Градишка 
 

I 
 МИОДРАГ БАБИЋ из Градишке, 
разрјешава се дужности В.Д. директора  
„Агенције за локални развој „ Градишка 
 

II 
Разрјешење из предходне тачке врши 

се на лични писмени захтјев 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-105/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 

На основу члана 4. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 30. 
Закона о подстицању развоја малих и 
средњих предузећа- пречишћен текст- 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
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23/09 ) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број:8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 18.04. 2013. године д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора 

 „Агенције за локални развој“ Градишка 
 

I 
 НАДА МИРЈАНИЋ ГЛУВИЋ, ди-
пломирани економиста  из Градишке, име-
нује  се  за  вршиоца дужности директора  
„Агенције за локални развој „ Градишка 
 

II 
Именовање из предходне тачке врши 

се до окончања поступка именовања дире-
ктора на мандатни период путем јавног 
конкурса. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општне Градишка 
 
Број:01-111-106/13                                                                        
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 18.04. 
2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Етичког одбора 

 Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гђа ЗОРИЦА СТУПАР,   р а з р ј е 
ш а в а се дужности члана Етичког одбора 
Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 

 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-94/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
 
 

   На основу члана 17. тачка „н“ и 
члана 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка" 
број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 18.04.2013.године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Етичког одбора 

 Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гђа НЕВЕНКА ГЛИШИЋ   и м е н у- 
ј е  се за члана Етичког одбора Скупштине 
општине Градишка,  
 

Члан 2. 
О извршењу овог Рјешења стараће се 

секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
 
Број:01-111-95/13                                                                       
Дана: 18.04.2013. године                                                  
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић  с.р  
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 30. Закона о раду –
Пречишћени текст („Службени гласник 
Републике Српске“, број 55/07), члана 34. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, 8/05; 4/08; 1/09; 
3/09 и 2/12), и члана 12. Правилника о орга-
низацији и систематизацији радних мјеста 
Aдминистративне службе општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број:1/2013), Начелник општине Градишка д 
о н о с и 

ПРОГРАМ 
 

пријема приправника за обављање 
приправничког стажа за 2013. годину 

 
1. Програмом пријема приправника за 

обављање приправничког стажа (заснивањем  
радног односа на одређено вријема – ради 
обављања приправничког стажа) одређује се 
број, школска спрема, струка, начин стручног 
оспособљавања и начин полагања испита 
приправника у Административној служби 
општине Градишка. 

2. У 2013. години за обављање припра-
вничког стажа заснивањем радног односа на 
одређено вријеме ангажоваће се 5 (пет)  лица 
са ВСС без радног искуства који се воде на 
евиденцији назапослених код Завода за 
запошљавање Републике Српске Филијала 
Бања Лука Биро Градишка, на период од 12 
мјесеци и то следећих занимања:  

-дипломирани правник        2; 
-дипломирани економиста   2; 
-дипломирани политиколог  1; 

 
3. Приправници ће се стручно уса-

вршавати у Административној служби 
општине Градишка 12 мјесеци почев од 
01.06.2013. године и касније рачунајући до 
извршења програма, а најкасније до 31.05. 
2014. године. Рјешење о приправничком раду 
донијеће се за  сваког приправника поједи-
начно и један примјерак уговора ће се доста-
вити Бироу рада Градишка ради евиденције и 
контроле. 
 

4. Усавршавање приправника ће 
пратити ментори који ће рјешењем имено-
вати Начелник општине. Ментори ће одре-
дити датум усавршавања по мјесечној 

динамици и областима дјелатности Админи-
стративне службе општине Градишка. 

5. Приправници ће за вријеме припра-
вничког стажа водити дневник рада у који ће 
уносити послове на којима се усавршавају и 
друге податке значајне за оспособљавање за 
самостални рад. Дневник рада овјерава 
надлежни ментор најмање једном у току 
мјесеца. 

 
6. По истеку приправничког стажа 

приправници ће полагати стручни испит по 
програму полагања стручног испита за рад у 
управи за лица са ВСС утврђеног од стране 
Владе Републике Српске. 
 

7. За извршење овог програма задужују 
се начелници одјељења административне 
службе Општине. 
 

8. Програм ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број: 02-123-2 /13 
Датум: 02.04.2013.године        
Градишка                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р. 
                                                              

                                                                     
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи (Службени гласник Репу-
блике Српске, број: 101/04, 42/05. и 118/05), 
члана 17. и 19. Закона о спорту (Службени 
гласник Републике Српске, број: 4/02, 66/03, 
73/08 и 102/08), Правилника о категоризацији 
спортова са номенклатуром спортских грана 
и грана спорта у РС (Сл. гласник РС, број 
74/09), Закључака Савјета за спорт скупшти-
не општине Градишка број 01-66-59/13 од 
14.03.2013. године и члана 28. и 34. Статута 
општине Градишка (Службени гласник 
општине Градишка, број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Начелник oпштине Градишка,     
д  о  н  о  с  и 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
   

о расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору општине Градишка 

 
Предмет правилника 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђује се начин 

расподјеле средстава планираних буџетом за 
школски спорт и рекреацију грађана, зна-
чајне спортске манифестације, такмичарски 
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спорт и суфинансирање изградње и опре-
мања спортских објеката.  
 

Члан 2. 
Право на расподјелу средстава из 

буџета општине имају основне и средње 
школе, спортски клубови, секције, спортови 
промотивног карактера и спортисти–поједи-
нци који постижу врхунске резултате, а на 
основу такмичења и лига у којим се такмиче. 

Услов за уврштавање одређеног спо-
ртског колектива на Буџет општине је: 
редовна регистрација код Основног суда у 
Бања Луци и Министарства породице, омла-
дине и спорта; достава Извјештаја о раду 
(такмичењу) за претходну годину; достава 
Календара такмичења за наредну спортску 
такмичарску годину; достава Финансијског 
плана за наведени такмичарски циклус, као и 
списак регистрованих такмичара, секција, 
стање спортских терена и објеката, лице-
нцираних спортских тренера и љекарски 
надзор. 
 

Члан 3. 
Оснивачи спортског удружења обаве-

зни су да обезбиједе средства потребна за 
почетак рада спортског удружења. 
 

Члан 4. 
У циљу остваривања општег интереса, 

општина Градишка издваја дио средстава из 
Буџета за суфинансирање програма у складу 
са Законом о спорту и овим Правилником. 
 

Члан 5. 
Број спортских организација и клубова 

који се суфинансирају из Буџета Општине 
утврђује Начелник општине на Приједлог 
Одјељења за друштвене дјелатности уз 
прибављено мишљење Савјета за спорт.                           
 
Категоризација спортова 
 

Члан 6. 
Категоризацијом спортова обухваћени 

су грански спортски савези који су реги-
стровани у Министарству за породицу, омла-
дину и спорт (Сл.гласник РС 74/09). 
 

Члан 7. 
  Приоритетне гране спорта на подручју 
општине Градишка према члана 6. су: 

1. фудбал, 
2. кошарка, 
3. одбојка,  
4. рукомет; 

5. остали спортови (куглање, карате, 
џиу-џица, реални аикидо, шах, 
подводне активности, кајак кану). 

 
Критерији за додјелу средстава 

 
Члан 8. 

Расподјела средстава, за такмичарски 
спорт, на основу члана 2. овог Правилника 
вршиће се према сљедећим критеријумима: 

1. припадност приоритетној грани 
спорта, 

2. степен – ранг такмичења: 
a) ниво лиге у којој се клуб такмичи, 
б)  број клубова у припадајућој лиги, 

             в)  број млађих селекција,  
             г)  припадност клуба гранском савезу, 

3. традиција клуба и постигнути резу-
лтати, 

4. учешће клуба на званичним међуна-
родним такмичењима, 

5. стручни рад са млађим селекцијама, 
постигнути резултати и број чланова 
активних спортиста, 

6. коришћење и одржавање спортских 
објеката. 

 
Члан 9. 

Одјељење за друштвене дјелатности, 
према критеријумима из члана 7. и 8. овог 
правилника, врши расподјелу средстава и 
утврђује динамику расподјеле, узимајући у 
обзир мишљење Савјета за спорт. 
 

Члан 10. 
Сви регистровани клубови и спортске 

организације обавезни су благовремено 
доставити документацију из члана 2. Прави-
лника и потребне податке путем одговара-
јућег обрасца. 

Извјештаји се достављају два пута 
годишње. 

 
Члан 11. 

Клубови који не доставе податке у пре-
двиђеном року неће бити вредновани према 
основним критеријумима и уврштени у 
расподјелу средстава за текућу календарску 
годину. 

 
Члан 12. 

Грански савези и управе спортских 
клубова који доставе нетачне податке, на 
основу којих се врши категоризација и распо-
дјела средстава, сносиће трошкове контроле 
и исправке података, а против лица одгово-
рног за достављање нетачних података 
покренуће се дисциплински поступак. 
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Члан 13. 
Средстава планирана за суфинансирање 

спорта расподјељују се: 
 3,45% школски спорт и спортску 

рекреацију; 
 7,00% значајне спортске манифеста-

ције; 
 10,00% суфинансирање изградње и 

опремања спортских објеката; 
 79,55% такмичарски спорт. 

Расподјелу и план утрошка средстава 
вршиће Одјељење за друштвене дјелатности 
уз прибављено мишљење Савјета за спорт. 
 
Школски спорт и спортска рекреација 
грађана   

 
Члан 14. 

Средства планирана буџетом за шко-
лски спорт и спортску рекреацију грађана 
расподјељују се, на основу захтјева школа и 
утврђених програма спортске рекреације гра-
ђана, за сљедеће намјене: 

- међушколска такмичења, 
- превоз ученика на такмичења, 
- набавку пехара, диплома и захвалница 
       побједницима на спортским   такмиче- 
       њима, 
- набавка спортске опреме за такмичења  
      и опремање спортских терена и сала, 
- изградња школских спортских терена    
и  
- програмом утврђених спортско рекреа- 
     тивних активности омладине, инвалида,  
      радника и других грађана.  

 
Значајне спортске манифестације                       

 
Члан 15. 

Општина ће донијети Одлуку које ће 
се традиционалне манифестације финансира-
ти из општинског Буџета. 
 
Суфинансирање изградње и опремање 
спортских објеката 

 
Члан 16. 

Расподјела средстава намијењених за 
суфинансирање изградње и опремање спо-
ртских објеката врши се на основу захтјева 
спортских клубова који конкуришу за 
додјелу средстава. 

Захтјев из става 1. мора да садржи: до-
каз о власништву, опис инвестиционих радо-
ва, предмјер и предрачун радова. 

Одјељење за друштвене дјелатности 
предлаже висину средстава и оправданост 

инвестиције, а одлуку доноси Начелник 
општине. 
 
 
Такмичарски спорт 
 

Члан 17. 
Расподјела средстава за такмичарски 

спорт врши се на основу члана 8. и 9. овог 
Правилника. Одлуку о расподјели средстава 
усваја Начелник општине на основу прије-
длога Одјељења за друштвене дјелатности и 
прибављеног мишљења Савјета за спорт. 
Од укупних средстава за такмичарски спорт 
се расподјељују средства на сљедећи начин: 

 фудбал - 50,05%  
 кошарка-12,71% 
 одбојка -7,08% 
 рукомет -3,21% 
 остали спортови (такмичарски клубо-

ви) - 6,50%. 
 

Члан 18. 
Сходно члану 17. расподјела средста-

ва се утврђује за сваку календарску годину. 
Расподјела средстава се приказује у 

табели о расподјели. 
 

Члан 19. 
Општина може намјенски издвајати и 

додјељивати средства оним клубовима, чији 
је садржај и обим спортских активности и 
манифестација везан за општи или локални 
интерес. 

 
Члан 20. 

Новоформирани спортски клубови и 
спортска удружења, након двије године рада, 
на основу редовних извјештаја о својим акти-
вностима и постигнутим резултатима, биће 
уврштени као корисници Буџета, те сврстани 
у одговарајућу групу за финансирање. 
 

Члан 21. 
Општина ће посебно подржавати 

врхунски спорт и врхунске појединце.  
Основни елементи за утврђивање статуса 
врхунског спорта су:  
 олимпијска норма и  
 државни, балкански, европски и 

свјетски резултати. 
 

Члан 22. 
Скупштина општине може посебном 

одлуком прогласити спортски клуб или спо-
ртску манифестацију од посебног интереса за 
општину. 
 

Члан 23. 
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Програме, који се финансирају дјело-
мично или у цјелини из Буџета општине, 
доноси Начелник општине на приједлог 
надлежног одјељења и уз стручно мишљење 
Савјета за спорт. 

Програми из претходног става се до-
носе на период од годину дана. 
 

Члан 24. 
Програми који се суфинансирају из 

Буџета општине односе се на: 
- изградњу, одржавање, коришћење и 

реконструкцију спортских објеката, 
- учешће у обезбјеђивању реализације 

општинског нивоа школских и студе-
нтских спортских такмичења, такми-
чења инвалидних лица, спортско-
рекреативних такмичења, масовних и 
традиционалних манифестација, 

- стварање услова за подизање квали-
тета рада свих активних спортиста, а 
посебно рада са младим спортски 
надареним појединцима и екипама, 

- учешће у финансирању дјелатности 
спортских удружења, друштава, гра-
нских спортских савеза и удружења 
општине Градишка, 

- организацију и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од знача-
ја за општину Градишка, 

- учешће у школовању и стручном уса-
вршавању и стварању услова за рад 
спортских стручњака у спорту, 

- учешће у финансирању здравствене 
заштите спортиста у складу са важе-
ћим прописима, 

- обезбјеђење услова за спортске акти-
вности инвалидних лица. 

 
Завршна одредба 

 
Члан 25.  

Правилник се примјењује даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка.“ 
 
Градишка, 21.март 2013. године                                   
Број: 02-66-61/13      
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о лока-лној 
самоуправи Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 101/04, 
42/05 и 118/05), и члана 34. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о расподјели средстава невладиним 

организацијама по јавном позиву у складу 
са ЛОД методологијом 

 
Члан 1. 

 Овим правилником утврђује се начин  
расподјеле средстава невладиним организа-
цијама које дјелују на подручју општине 
Градишка према утврђеној ЛОД методоло-
гији, поступак пријаве и разлагање проје-
ктних приједлога, извјештавање, мониторинг 
и евалуација у складу са логичким оквиром. 
 

Члан 2. 
 Поред елемената наведених у члану 
12. Одлуке о критеријима, начину и поступку 
расподјеле средства  невладиним организаци-
јама  ("Службени гласник општине Гради-
шка", број 1/06) сваки пројекат у складу са 
ЛОД методологијом треба да садржи: 

- прeглeд буџeтa 
- мaтрицу лoгичкoг oквирa 
- плaн aктивнoсти и прoмoциje  
- администрaтивне пoдaтке o aпликa-

нту 
- финaнсиjску идeнтификaциону фoрму 
- изjaву o пoдoбнoсти 
- листу зa прoвjeру 

 Обрасци за прeглeд буџeтa, мaтрицу 
лoгичкoг oквирa, плaн aктивнoсти и прoмo-
циje, администрaтивне пoдaтке o aпликaнту, 
финaнсиjску идeнтификaциону фoрму, изjaву 
o пoдoбнoсти и листу провјера, су саставни 
дио овог Правилника. 
 

Члан 3. 
 Невладине организације којима се одо-
бре финансијска средства  из Буџета општине 
Градишка за реализацију пројектних акти-
вности, дужне су надлежном одјељењу 
Административне службе општине Градишка 
доставити извјештаје у складу са одредбама 
Уговора о коришћењу одобрених средстава. 

 
Члан 4. 

 Надзор над реализацијом пројектних 
активности невладиних организација које 
дјелују  на подручју општине Градишка врши 
Одјељење за друштвене дјелатности  Адми-
нистративне службе општине Градишка ( у 
даљем тексту: Одјељење за друштвене дјела-
тности). 
 Надзор из предходног става овог чла-
на обухвата: 

 контролу периодичних и коначних 
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извјештаја и информација које су 
дужни доставити носиоци пројекта, 

 контролу на мјесту провођења 
активности из одобреног пројекта. 

 
Члан 5. 

 Имплементатор пројекта је одговоран 
за свакодневно провођење активности и оче-
киваних резултата у односу на специфичне 
циљеве и врши свакодневни интерни монито-
ринг. 
 Екстерни мониторинг, у складу са 
ЛОД методологијом, врше представници 
Административне службе општине Гради-
шка и невладиног сектора именовани од 
стране Начелника општине Градишка. 
 Мониторинг тим је задужен за праће-
ње тока реализације активности и утрошка 
финансијских средстава. 
  Мониторинг тим има задатак да 
утврди следеће: 
- које се активности тренутно имплементи-

рају и какав прогрес је остварен 
- да ли су  активности иплементиране у 

складу са планом и буџетом (да ли је 
постигнута ефикасност) 

- да ли су очекивани резултати постигнути 
- колико су резултати у складу са 

специфичним циљевима пројекта  
- да ли се све релевантне информације о 

имплементацији пројекта редовно 
прикупљају, анализирају и архивирају 

- које су се промјене десиле у области у 
којој се дјелује 

 Мониторинг се врши у току имплеме-
нтације и по завршетку имплементације про-
јектних активности  невладиних организа-
ција. 
 О резултатима мониторинга , монито-
ринг тимови обавјештавају Одјељење за дру-
штвене дјелатности и имплементаторе 
пројекта.  
 Одјељење за друштвене дјелатности 
предлаже смјернице за успјешну проведбу 
уговорених активности. 
 

Члан 6. 
 Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику Општине Градишка“. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о расподјели 
средстава невладиним организацијама по 
јавном позиву у складу са ЛОД методоло-
гијом  број: 02-012-3/12 од 6.2.2012. године.
  
Број:02-012-2/13  

Дана: 02.04.2013. године 
        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Зоран Латиновић с.р. 
На основу члана 28. Статута општине 

Градишка („Службени гласник Општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број 
101/04, 42/05 и 118/05), и члана 14. Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник 
Републике Српске", број 37/12), Начелник 
Општине Градишка д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

 
о условима и начину додјеле једнократних 

новчаних помоћи социјално угроженим 
грађанима 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови, 
начим и критеријуми за додјелу једнократне 
новчане помоћи социјално угроженим осо-
бама које нису обухваћене „Програмом соци-
јалне заштите“, а налазе се у стању социјалне 
потребе. 
 

Члан 2. 
Средства за додјелу једнократних но-

вчаних помоћи утврђује се у Буџету Општи-
не Градишка за сваку календарску годину. 
 

Члан 3. 
Корисници новчане помоћи могу бити 

искључиво социјално угрожени становни-
ци/породице са најмање три године прија-
вљеним пребивалиштем на подручју 
општине Градишка. 

 
Члан 4. 

Под социјално угроженим, особама из 
члана 3. ове Одлуке сматрају се: 

- старије и немоћне особе које нису 
способне старати се о својим потребама, што 
се доказује увјерењима Центра за социјални 
рад односно процјењује од стране службеног 
лица, 

- особе тешког здравственог стања, 
што се доказује одговарајућим болничким, 
љекарским специјалистичким и другим 
потврдама и налазима, 

- особе које због тренутних непредви-
дљивих околности (смрт члана породице, 
елементарне непогоде, лијечење тешке боле-
сти и сл.) тренутно нису у могућности у 
цјелости или дјелимично задовољити осно-
вне животне потребе, што се доказује одгова-
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рајућом документацијом, односно процјењује 
од стране службеног лица, 

- особе без прихода, што се доказује 
увјерењем из Пореске управе. 

Члан 5. 
Помоћ се остварује на темељу захтје-

ва корисника и наведене документације 
којом се доказује стање социјалне потребе. 

 
Члан 6. 

Право на једнократну помоћ, у смислу 
ове Одлуке, не могу остварити лица која су 
корисници било којег облика социјалне 
заштите по Закону о социјалној заштити. 
 

Члан 7. 
(1) Захтјев за остваривање помоћи се 

подноси Одјељењу за друштвене дјелатности 
Општине Градишка. 

(2) Начелник одјељења за друштвене 
дјелатности одлучује о захтјевима за додјелу 
једнократних новчаних помоћи на основу 
доказаности навода из захтјева. 

(3) Одјељење за друштвене дјелатно-
сти о одлуци обавјештава подносиоца 
захтјева. 
 

Члан 8. 
Захтјеви се могу остваривати до износа 

средстава која су за једнократне новчане 
помоћи социјално угроженим особама 
одобрена у Буџету Општине за поједину 
буџетску годину. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове Одлуке преста-

је да важи Правилник о условима и начину 
додјеле једнократних помоћи социјално 
угроженим особама („Службени гласник 
Општине Градишка“број: 5/12). 
 
Број:02- 022-54/13 
Датум:01.03.2013.године  

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 10. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05), тачке 5., 6. и 7. Упутства за изврша-
вање Закона о овјеравању потписа, рукописа 
и преписа (“Службени гласник Републике 
Српске, број 76/10 и 97/10) и члана 34. Ста-
тута општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка, број 8/05,4/08,1/09,3/09 и 
2/12), Начелник општине Градишка, дон о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о давању овлашћења за одобравање 
овјеравања потписа или рукописа и 

висини накнаде за овјеравање потписа 
или рукописа изван службених просторија 
 

I 
 Овлашћује се начелник Одјељења за 
општу управу Административне службе 
општине Градишка, да рјешењем одобрава 
овјеравање потписа или рукописа изван 
службених просторија општине Градишка, у 
складу са Упутством за извршавање закона о 
овјеравању потписа, рукописа и преписа. 
 

II 
 Одобрење овјеравања потписа или ру-
кописа изван службених просторија општине 
Градишка врши се рјешењем које се доноси 
по Закону о општем управном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 
13/02, 87/07 и 50/10), уз претходни писмени 
захтјев у којем се наводе разлози овјеравања 
изван службених просторија Општине. 

 
III 

  (1) Накнада за овјеравање потписа или 
рукописа изван службених просторија 
Општине се утврђује у износу од 20,00 КМ за 
матично подручје Градишка, а за остала 
матична подручја 30,00 КМ.  
 (2) Трошкови таксе се наплаћују у 
износу прописаном Одлуком о општинским 
административним таксама (“Службени 
гласник општине Градишка”, број 9/11). 
 (3) Накнаду из става 1) овог члана не 
плаћају тешко болесна, непокретна и слијепа 
лица из следећих категорија: 
             - РВИ I категорије, 
 -  породице погинулих бораца, 
 - социјални случајеви по Рјешењу 
Центра за социјални рад. 
 

IV 
 Ступањем на снагу ове Одлуке претаје 
да важи Одлука о давању овлашћења за одо-
бравање овјеравања потписа или рукописа и 
висини накнаде за овјеравање потписа или 
рукописа изван службених просторија (“Слу-
жбени гласник општине Градишка”,број 
1/11).  
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V 
 Одлука ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Градишка”. 
 
Број: 02-022-60   /13 
Датум: 12.03.2013. год   
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
                                             
 

      
На основу члана 28. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број: (8/05, 4/08,1/09, 3/09 и 2/12) 
Начелник општине Градишка доноси 
 

О Д Л У К У 
о коришћењу мобилних телефона у 

службене сврхе 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се функцио-

нери Општине,службеници и радници Адми-
нистративне службе Општине који имају 
право на коришћење мобилних телефона у 
службене сврхе до одређеног износа рачуна 
утврђеног овом одлуком као и начин плаћања 
трошкова мобилних телефона. 
 

Члан 2. 
Право на коришћење мобилног теле-

фона у службене сврхе имају функционери 
Општине, службеници и радници Админи-
стративне службе Општине до износа мјесе-
чног рачуна како слиједи: 
-Начелник општине..........................до 100 КМ 
-Замјеник начелника општине...........до50 КМ 
-Предсједник Скупштине општине..до 50 КМ 
-Потпредсједник Скупштине општине.до 50 
КМ 
-Савјетник начелника.........................до 30 КМ 
-Секретар Скупштине општине........до 30 КМ 
-Начелник одјељења..........................до 30 КМ 
-Возач путничког аутомобила...........до 30 КМ 
-Шефови одсјека.................................до 20 КМ 
-Службеници у Кабинету начелника......до 20 
КМ 
-Комунална полиција........................до  20 КМ 
-Инспектори.......................................до 20  КМ 
-Стручни савјетници за информатику...до  20 
КМ 
-Стручни сарадник за заједничке послове и 
економат.............................................до  20 КМ 

 
 
 
 
 

Члан 3. 
(1)Мјесечни трошкови мобилних теле-

фона из претходног члана плаћају се из 
Буџета Општине, буџетска ставка „трошкови 
комуналних и комуникационих услуга Адми-
нистративне службе општине“, по испоста-
вљеним  рачунима. 

(2)Трошкови мобилних телефона 
преко наведених износа из претходног члана 
наплаћују се одбијањем прекораченог износа 
од прве наредне неисплаћене плате корисни-
ка мобилног телефона. 
 

Члан 4. 
Корисници мобилних телефона из 

члана 2. ове одлуке немају право на набавку 
мобилног телефона као ни на трошкове туђег 
одржавања мобилног телефона( набавка 
апарата, замјена батерија, сервисирање и сл.) 
 

Члан 5. 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије и Одјељење за општу 
управу. 
 

Члан 6. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да  важи Одлука о коришћењу мобилних 
телефона у службене сврхе („Службени 
гласник општине Градишка“ број : 1/2013). 
 

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-022-56/13                                                                         
Дана: 14.03.2013.године                                                                   
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
                                                                                                               
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Начелник општине Гради-
шка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате 

 
I 
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Агенцији за локални развој Градишка 
одобравају се средства у износу од 18.000,00 
КМ (словима:осамнаестхиљада КМ и 00/100) 
на име учешћа у реализацији пројекта 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

II 
Исплата и пренос наведених средстава 

извршиће се из буџета општине Градишка за 
2013. годину: буџетска ставка-Грантови у 
земљи, економски код 415200, на рачун 
Агенције за локални развој број:551-790-222-
031-92-07. 

 
III 

 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије 
  

IV 
Обавезује се Агенција за локални ра-

звој Градишка да у року 15 дана, Начелнику 
општине достави писмени извјештај, са 
доказима, о намјенском трошењу дозначених 
средстава. 
 

V 
 Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-532-167/13 
Датум:08.03.2013.године          
Г р а д и ш к а          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
 
 

 На основу члана 19.став 4. Закона о 
споменицима и спомен-обиљежјима ослобо-
дилачких ратова (“Службени гласник Репу-
блике Српске број” 28/12) и члана 34. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05, 4/081/09,3/09 
и 2/12),Начелник Општине Градишка, доноси  
                                                         

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за споменике и 

спомен-обиљежја 
 
l 

Именује се 

Комисија за споменике 

и спомен-обиљежја (у 

даљем тексту: 

Комисија) у саставу: 

1.Лазаревић 

Радомир, представник 

Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту 

Административне 

службе општине 

Градишка 

 2.Драган 

Гламочанин, 

представник Борачке 

организације Општине 

Градишка, за члана, 

3.Милена Тенџерић, 

представник 

Општинске 

организације 

породица погину-лих и 
заробљених бораца и 

несталих цивила 

Републике Српске, 

4.Гојко Шербула, 

представник Општи-

нског одбора СУБНОР-а 

Градишка 
II 

            Задатак 

Комисије утврђени су 

Зако-ном о 

споменицима и спомен-

обиљежјима 

ослободилачких 

ратова. 
 

III 
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће Одје-
љење за борачко-инвалидску заштиту. 

 
IV 

Ступањем на снагу 

овог рјешења пре-стаје 

да важи Рјешење о 

именовању Комисије  за 

споменике и спомен.-

обиљежја Општине 

Градишка број:02-111-37 од 

29.06.2012. год. 
 
V 

Ово рјешење ступа 

на снагу даном 

доношења, а објавиће се 

у “Службеном  

гласнику Општине 

Градишка.” 
 
Број: 02-111-48/13. 
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Датум: 27.02.2013. године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05, 4/081/09,3/09 и 2/12), и 
члана 17. Правилника о условима и поступку 
одобравања средстава помоћи у бласти бора-
чко – инвалидске заштите и заштите циви-
лних жртава рата („Службени гласник 
пштине Градишка“, бр. 12/07), Начелник 
Општине Градишка, доноси  
                                                         

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за новчане помоћи 
у области борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата 
 
l 

Именује се 

Комисија за новчане 

помо-ћи у области 

борачко-инвалидске 

заштите ии заштите 

цивилних жртава рата 

(У даљем 

тексту:Комисија) у 

саставу: 

1.Лазаревић 

Радомир, представник 

Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту, 

за предсједника 

2.Шврака Миле, 

представник Борачке 

организације Општине 

Градишка, за члана, и 

3.Тенџерић Милена, 

представник 

општинске 

организације 

породица погинулих и 
заробљених бораца на 

приједлог те органи-

зације, за члана. 
II 

            Задатак 

Комисије је да на 

основу Про-грама 

борачко-инвалидске 

заштите и заштите 

цивилних жртава рата 

и Правилника о усло-

вима и поступку 

одобравања средстава 

помо-ћи у области 

борачко-инвалидске 

заштите и заштите 

цивилних жртава 

(„Службени гла-сник 

Општине Градишка“, 

број 12/07) размо-три 

захтјеве за новчаном 

помоћи лица из реда 

борачких категорија и 

цивилних жртава рата, 

сачини писмени 

приједлог поједина-

чних износа помоћи и 

исти достави наче-

лнику Одјељења за 

борачко-инвалидску 

заштиту на 

одобравање. 

Члановима 

Комисије за рад не 

припада право на 

накнаду. 
 

III 

           За извршење 

овог рјешења стараће 

се Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту. 
 

IV 

Ступањем на снагу 

овог рјешења пре-стаје 

да важи Рјешење о 

именовању Комисије за 

додјелу новчаних 

помоћи корисницима 

борачко-инвалидске 

заштите Општине Гра-

дишка број: 02-111-55 од 

28.07.2008. године. 
 

V 

Ово рјешење ступа 

на снагу даном 

доношења, а објавиће се 

у “Службеном  
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гласнику Општине 

Градишка.” 
 
Број: 02-111-49/13. 
Датум: 27.02.2013. године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник општине 
Градишка“ број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 
28. и 34.Статута Општине Градишка (“Слу-
жбени гласник Општине Градишка”, број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Начелник 
општине д о н о с и   

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 
прикупљање података у области стамбеног 

збрињавања Рома 
 

Члан 1. 
 У састав Комисије за прикупљање 
података у области стамбеног збрињавања 
Рома именују се следећи представници: 
 1. Драгана Бијелић, Одјељење за 
друштвене дјелатности општине Градишка, 
 2. Владимир Грабеж, Одјељење за 
развој општине Градишка  
 3. Сузана Шормаз, Центар за соција-
лни рад Градишка  
 

Члан 2. 
 Комисија за прикупљање података у 
области стамбеног збрињавања Рома има 
задатак да изађе на терен, обиђе ромске поро-
дице које немају адекватан стамбени смје-
штај, сачини записник о затеченом стању и 
исти презентује надлежним одјељењима у 
општини Градишка. 
 

Члан 3. 
 Комисија за прикупљање података у 
области стамбеног збрињавања Рома је дужна 
да сачињени записник достави Одјељењу за 
друштвене дјелатности, Одјељењу за развој, 
Одјељењу за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове и Центру за социјални 
рад. 
 

Члан 4. 
Ово рјешење ступа 

на снагу даном 

доношења, а објавиће се 

у “Службеном  

гласнику Општине 

Градишка.” 
 
Број: 02-012-1-84/13. 
Датум: 25.03.2013. године 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 

 
 

На основу члана 251. Став 5. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путе-
вима Босне и Херцеговине („Службени гла-
сник„БиХ“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 
48/10), и члана 34. Статута општине Гради-
шка (“Службени гласник општине Градишка 
“, број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09и 2/12), Наче-
лник општине Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о образовању Савјета за безбједност 

саобраћаја на подручју градског насеља 
Градишка 

 
1. Образује се 

Савјет за безбједност 

саобраћаја на подручју 

градског насеља 

Градишка ( у даљем 

тексту: Савјет ) 

2. У Савјет се 

именују: 

-Александар Бакић, 

за предсједника, 

-Миомир Шкрбић, за 

члана, 

-Радован Шљивић, за 

члана, 

-Ђорђе Живковић, за 

члана, 

-Жељко Билбија, за 

члана, 

-Дејан 

Трифковић,за члана, 

-Перо Косовац, за 

члана  

3. Задаци Савјета 

су: снимање и анализа 

постојећег стања 

начина регулисања 

саобраћаја и давање 

приједлога регулисања 

саобраћаја на подручју 

градског насеља 

Градишка, унапређење 
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саобраћајне културе и 

саобраћајно-
образовног рада са 

дјецом и омладином, 

координирање свих 

субјеката који својим 

дјеловањем могу да 

допринесу већој 

безбједности 

саобраћаја, сарадња са 

средствима јавног 

информисања и 

учествовање у 

емисијама и прилозима 

који имају за циљ 

унапређење 

безбједности 

саобраћаја на 

путевима, као и 

обављање других 

активности из 

области безбједности 

саобраћаја, по 

налозима Начелника 

општине, у складу са 

Законом о 

безбједности 

саобраћаја на 

путевима БиХ и 

подзаконским актима 

из ове области. 
 

4. Стручне и 

административно-
техни-чке послове за 

потребе Савјета 

водиће Одјељење за 

урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене 

послове. 

 

5. Ступањем на 

снагу овог рјешења 

престаје да важи 

Рјешење број:02-111-31/11 од 

11.07.2011. године, Рјешење 

број:02-111-37/11 од 

01.09.2011.године и Рјешење 

број: 02-111-59/11 од 23.11.2011. 

године. (“Слу-жбени 

гласник општине 

Градишка” број: 5/11, 6/11 

и 8/11) 
 

6. Ово рјешење ступа 

на снагу даном 

доношења, а објавиће се 

у „Службеном гла-

снику општине 

Градишка“. 

 

Број:02-111-52/13 
Датум:11.03.2013.године 

Градишка 

                               

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                        

Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 
 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 
118/05),  а у вези са чланом 2. став 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 63/11) и члана 34. Статута 
општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12 ), Начелник општине Градишка,  
 д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању службеника задуженог за 
контакте са Агенцијом за безбједност 

саобраћаја Републике Српске 
 
I 

Жељко Билбија, дипломирани инже-
њер саобраћаја, распоређен на радно мјесто 
„Самостални стручни сарадник за саобраћај и 
путеве“ у Одјељењу за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Администра-
тивне службе општине Градишка, именује се 
за особу задужену за контакте са Агенцијом 
за безбејдност саобраћаја Републике Српске. 

 
II 

Именовани ће, у сарадњи са Агенцијом 
за безбједност саобраћаја Републике Српске, 
испред општине Градишка координирати 
активности везано за провођење Закона о 
безбједности саобраћаја Републике Српске, 
на подручју општине Градишка. 
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III 

Овим Рјешењем замјењује се рјешење 
Начелника општине Градишка број:02-111-
2/12 од 12.01.2012.године (“Службени гла-
сник општине Градишка” број 1/12) 

 
IV 

Рјешење ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-111-54/13 
Датум:18.03.2013.године 
Градишка                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
На основу члана 20. став 4. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 
Општине Градишка“ број:6/07, 6/09, 3/11 и 
1/12) и члана 34. Статута општине Градишка 
(,,Службени гласник општине Градишка,, 
број 8/05 , 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ), Начелник 
општине Градишка,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Именује се Комисија за провођење 
јавног конкурса за додјелу у закуп изграђеног 
градског грађевинског земљишта (дио 
парцеле означене као к.ч. 862/1 к.о. Гради-
шка-град) ради постављања монтажног 
киоска у саставу: 

 
1. Биљана Радичић-предсједник, 
2.Гордана Николић, члан, 
3. Сузана Јовић, члан 
 

За секретара Комисије именује се 
Немања Вукелић. 

 
II 

 Административне послове за потребе 
Комисије обављаће Одјељење за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове. 
 

III 
 Задатак Комисије је да приступи 
отварању приспјелих понуда, утврди ко је 
најповољнији понуђач у складу са одлуком, 
те да донесе закључак о резултатима јавног 
конкурса и исти достави понуђачима. 

 
IV 

Рјешење ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-111-62/13 
Датум:09.04.2013.године 
Градишка                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Зоран Латиновић с.р. 
 

 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
34. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09 и 3/09) и члана 6. Одлуке о критеријима, 
начину и поступку расподјеле средстава 
невладиним организацијама (“Службени 
гласник општине Градишка“, број: 1/06) 
Начелник општине Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о образовању Комисије 
за сарадњу са невладиним организацијама 

и расподјелу средстава за пројекте 
невладиних организација 

 
Члан 1. 

Рјешење о образовању Комисије за 
сарадњу са невладиним организацијама и 
расподјелу средстава за пројекте невладиних 
организација (у даљем тексту: рјешење), 
број: 02-111-27/11 од 31.05.2011. године у 
члану 1. мијења се и гласи: Образује се 
Комисија за сарадњу са невладиним органи-
зацијама и расподјелу средстава за пројекте 
невладиних организација у саставу: 

1. Драган Ђаковић, службеник, 
предсједник, представник Општине 

2. Брана Спасојевић, службеник, 
члан, представник Општине 

3. Недељка Јотановић, члан, 
истакнути стручни радник  

4. Жељко Трчић, члан, представник 
невладиног сектора 

5. Игор Тривић, члан, представник 
невладиног сарадника  
 

Члан 2. 
У даљем тексту Рјешење се не мијења. 

 
Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објабвиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:02-111-51/13 
Датум:06.03.2013. године 
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Градишка    
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                  Зоран Латиновић с.р. 

 
 

 
 На основу члана 28. и 34. Статута 
Општине Градишка (“Службени гласник 
Општине Градишка”, број 8/05, 04/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Правилника о расподјели сре-
дстава за спорт на простору општине 
Градишка број: 02-66-6/13 од 21.03.2013. 
године и Програма финансирања спорта на 
подручју општине Градишка за 2013. годину 
број: 01-022-78/13 од 18.04.2013. године, 
Начелник општине  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Усваја се Преглед расподјеле финанси-
јских средстава за спорт у 2013. години, 
који се налази у прилогу Рјешења. 

 
2. Расподјела планираних средстава вршиће 
се корисницима који дјелују у складу са 
својим статутима и важећим законским 
прописима. 
 
3. Задужују се Одјељење за друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије за 
реализацију овог Рјешења. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
гласнику Општине Градишка“. 

 
Број: 02-66-74/13. 
Датум: 24.04.2013. године    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
 

 
ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

ЗА СПОРТ У 2013. ГОДИНИ
  

ПРВА ГРУПА: ФУДБАЛ 
ИСПЛАТА ПРВА ГРУПА "А" 

Фудбалски клубови у премијер лиги Босне и Херцеговине % Износу КМ 
   Нема представника 0 0 мјесечно 

ПРВА ГРУПА "Б"       

Фудбалски клубови у првој лиги Републике Српске % Износ   

1. ФК "Козара" Градишка 40 120000 мјесечно 

ПРВА ГРУПА "В"       
Фудбалски клубови у другој лиги РС % Износ   

1. ФК "Јединство" Жеравица 7,5 22500 мјесечно 
2. ФК "Јабланица-Дионис" Јабланица 7,5 22500 мјесечно 

ПРВА ГРУПА "Г"   

Фудбалски клубови у трећој лиги РС % Износ   
1. ФК "Дубраве" Дубраве 3,8 11400 мјесечно 
2. ФК "Омладинац" Брестовчина 3,8 11400 мјесечно 
3. ФК "Обрадовац" Градишка 3,8 11400 мјесечно 

ПРВА ГРУПА "Д"       
Фудбалски клубови у четвртој лиги РС % Износ   

1. ФК "Лијевче" Нова Топола 2,35 7050 мјесечно 
2. ФК "Слога-ДИПО" Горњи Подградци 2,35 7050 мјесечно 
3. ФК "Братство" Козинци 2,35 7050 мјесечно 
4. ФК "Торпедо" Церовљани 2,35 7050 мјесечно 
5. ФК "Козара" Турјак 2,35 7050 мјесечно 
6. ФК "Младост" Сеферовци 2,35 7050 мјесечно 

ПРВА ГРУПА "Ђ"       
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Фудбалски клубови у петој лиги РС % Износ   
1. ФК "Калеми" Требовљани 1,4 4200 квартално 
2. ФК "Бисери" Чатрња 1,4 4200 квартално 
3. ОФК "Ламинци" Ламинци 1,4 4200 квартално 
4. ФК "Полет" Елезагићи 1,4 4200 квартално 
5. ФК "Вилуси"  Вилуси 1,4 4200 квартално 
6. ФК "Романовци" Романовци 1,4 4200 квартално 
7. ФК "Борац" Машићи 1,4 4200 квартално 
8. ФК "13 скојевки" Грбавци 1,4 4200 квартално 
9. ФК "Стеван Дукић" Рогољи 1,4 4200 квартално 

10. ФК "Слобода" Д. Подградци 1,4 4200 квартално 
11. ФК "Братство" Б.Ламинци 1,4 4200 квартално 
12. ФК "Ровине" Ровине 1,4 4200 квартално 
13. ФК "Братство" Орахова 1,4 4200 квартално 
14. ФК "Ратар" С.Топола 1,4 4200 квартално 

  50,05 300300   
      
ДРУГА ГРУПА: КОШАРКА 12,71 Износ   

1. КК "Servitium" Градишка-премијер лига БиХ 82 62533 мјесечно 
2. ЖКК "Козара" Градишка-1.лига РС 7,5 5720 квартално 
3. КК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС (запад Б) 6 4575 квартално 
4. КК "Топбаскет" Нова Топола-Подручна лига БЛ 4,5 3432 квартално 
    76260   

ТРЕЋА ГРУПА: ОДБОЈКА 7,08 Износ   
1. ОК "Градишка" Градишка-1.лига РС (запад) 41,5 17630 мјесечно 
2. ОК "Servitium" Градишка-1.лига РС (жене) 27 11470 мјесечно 
3. ЖОК "Козара" Градишка-2.лига РС (запад) 17 7220 квартално 
4. ОК "Олимпик" Градишка-2.лига РС (запад) 14,5 6160 квартално 
    42480   

ЧЕТВРТА ГРУПА: РУКОМЕТ 3,21 Износ   
  РК "Градишка" Градишка-1/2.лига РС (м+ж) 3,21 19260 мјесечно 
    19260   

ПЕТА ГРУПА: ОСТАЛИ КЛУБОВИ % Износ   
1. Куглашки клуб "Козара" Градишка-Премијер лига БиХ 33 12870,0 мјесечно  
2. Куглашки клуб "Градишка" Градишка-1.лига РС 7 2730,0 квартално 
3. Куглашки клуб "Лијевче" Нова Топола-1.лига РС 7 2730,0 квартално 
4. ШК "Козара" Градишка-2.лига РС 7 2730,0 квартално 
5. ШК "Лијевче" Нова Топола-2.лига РС 7 2730,0 квартално 
6. Карате клуб "Соко" Градишка 6 2340,0 квартално 
7. Клуб борилачких вјештина "Нитен" Градишка 6 2340,0 квартално 
8. Џиу-џицу клуб "Самурај" Градишка 6 2340,0 квартално 
9. Карате клуб „Сенсеи карате до“ Нова Топола 6 2340,0 квартално 

10. Клуб реалног аикидо-а "Градишка" Градишка 4 1560,0 квартално 
11. Центар за подводне активности "Св.Никола" Градишка 7 2730,0 квартално 
12.  Кајак кану клуб "Сава" Градишка 4 1560,0 квартално 

    6,5 39000   
 Рекапитулација:    

1 Фудбал :                                                                 50,05 300300  
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2 Кошарка                              12,71 76260  
3 Одбојка 7,08 42480  
4 Рукомет 3,21 19260  
5 Остали клубови                                                                 6,5 39000  
6 Значајне спортске манифестације                       7 42000  
7 Школски спорт и спортска рекреација грађана   3,45 20700  
8 Суфинансирање изградње и опремања спортских објеката                                                            10 60000  

  100 600000  
  

ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ- 
АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И ДРУГИХ ГРАЂАНА 
1. Разна међушколска спортска такмичења у оквиру Малих олимпијских игара РС  и 

друге рекреативне манифестације. 
2. Бициклијада “Градишка 2013“, 
3. Улична кошарка  “Градишка 2013“, 
4. Улична одбојка “Градишка 2013“, 
5. Раднички турнир у куглању “Градишка 2013“, 
6. Турнир у малом фудбалу “Градишка 2013“, 
7. Турнир у малом фудбалу „Крушкик 2013“, 
8. Турнир у одбојци на пијеску „Подградци 2013“, 
9. Светосавски турнир у стоном тенису,  
10. Меморијални шаховски турнир “Свето Гускић“,  
11. Видовдански турнир у малом фудбалу    
12. Активности спортских клубова: 1. Атлетски клуб „Младост“ Градишка, 2. 

Кошаркашки клуб инвалида „Козара“ Градишка, 3. Спортско-риболовно друштво 
„Амур“ Градишка, 4. Шаховски клуб „Поткозарје“ Г.Подградци, 5. Шаховски клуб 
„Лисковац“Лисковац и 6. Клуб малог фудбала „Градишка“ Градишка 

 
ЗНАЧАЈНЕ СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И АКТИВНОСТИ 

 Избор најбољих спортиста Општине за 2013. годину 
 Међународни фудбалски турнир “Градишка 2013” 
 Финале Купа Општинског фудбалског савеза Градишка 
 Међународни женски одбојкашки турнир “Градишка јесен 2013”,  
 Међународни фудбалски турнир пионира “Градишка 2013”,  
 Међународни кошаркашки турнир пионира “Мали шампиони 2013”, 
 Међународно такмичење у кајаку и кануу на мирним водама, 
 Међународни турнир у одбојци на пијеску, 
 Међународно мото-крос такмичење, 
 Меморијални фудбалски турнир “Миленко Чолаковић-Чоле“, 
 Меморијални фудбалски турнир “Младен Стојановић-Лаја“, 
 Коњичке трке (Коњички клуб „Посавко“ Градишка) 
 меморијални фудбалски турнир ФК “Братство” Козинци, 
 Фудбалски турнир ФК “Бисери” Чатрња, 
 Фудбалски турнир ФК “Слобода” Доњи Подградци, 
 Фудбалски турнир ФК “13 скојевки” Грбавци, 
 Остале значајне манифестације и дјелатности (трошкови спортских дворана, 

турнири, трке, кампови, стручно усавршавање тренера, одржавање спортских 
објеката, набавка спортске опреме и др.). 

 
 
 

 
На основу члана 28. Статута Општине 

Градишка (“Службени гласник Општине 
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Градишка”, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
и Годишњег плана финансирања у области 
културе за 2013. годину (“Службени гласник 
Општине Градишка”, број 3/13), Начелник 
општине д о н о с и   

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 Усваја се Преглед расподјеле финанси-

јских средстава за културу у 2013. години у 
предложеном облику, који се налази у при-
логу Рјешења. 
 
 Расподјела планираних средстава вршиће 

се корисницима који дјелују у складу са сво-
јим статутима и важећим законским пропи-
сима.   

 
 Задужују се  Одјељење за друштвене дје-
латности и Одјељење за финансије за реали-
зацију овог Рјешења. 
 
 Ово Рјешење се објављује у „Службеном 
гласнику Општине Градишка“. 
 
Број: 02-431-30/13. 
Датум: 06.03.2013. године 
 
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
 
 

 
П Р Е Г Л Е Д 
РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 ЗА КУЛТУРУ У 2013 . ГОДИНИ   

 
(Буџетска ставка: "Текући грантови 
културним организацијама и дјелатностима")   

  
         
 1. Финансирање културних организација   
                                            План 2013. 
                                                      у КМ 

1. УГ "Град позориште" Градишка       52.500,00 

2. 
КУД "Коловит" 
Градишка         25.000,00 

3. СПиКД "Просвјета" Градишка       6.000,00 
4. КУД "Козара" Горњи Подградци       6.000,00 
5. КУД "Дукати" Брезик Ламинци       6.000,00 
6. КУД "Мирково коло" Врбашка       6.000,00 
7. КУД "Бехар" Дубраве         6.000,00 
8. КУД "Петар Кочић" Нова Топола       5.000,00 

9. 
КУД "Тринаест скојевки" 
Грбавци       3.000,00 

10. КУД "Рогољи" Рогољи        3.000,00 
11. КУД "Але Обић" Градишка (Липовача)     3.000,00 
12. КУД "Поткозарје" Машићи    3.000,00 

13. 
КУД Удружења Рома, Градишка - 
Дубраве     2.000,00 

14. Позориште младих "Анастасја" Градишка     4.000,00 
15. Подружница књижевника РС, Градишка     3.500,00 
16. Фондација Вукове задужбине Градишка     2.500,00 
17. Плесни студио "Dance step" Градишка     2.500,00 

18. 
Удружење ликовних умјетника општине 
Градишка   2.500,00 

19. 
УРК "Скомрах" 
Градишка         2.000,00 

20. Друштво књижевника, Градишка       1.500,00 
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  УКУПНО 1:           145.000,00 
         
 2. Финансирање културних манифестација и дјелатности 

1. Градишки зборник         8.000,00 
2. Међународни фестивал фолклора, Градишка   4.000,00 

3. 
"Књижевни сусрети на Козари", Приједор-
Мраковица   4.000,00 

4. Литерарни конкурс "Идеш ли, роде", Романовци   3.500,00 
5. Поткозарско посијело, Г.Подградци     1.300,00 
6. Петровдански сабор фолклора, Б. Ламинци   1.300,00 
7. Позоришни сусрети "Градишка 2013", Градишка   1.200,00 
8. Илинданске свечаности, Турјак       1.000,00 

9. 
Смотра ојкача "Да се обичаји не забораве", 
Грбавци   1.000,00 

10. 
Смотра фолклора "Духови 2013", 
Врбашка     1.000,00 

11. Ликовна колонија, Градишка       1.000,00 

12. 
Књижевна манифестација"Јабуке и 
књиге"Јабланица   1.000,00 

13. 
Међународна мото манифестација "Градишка 
2013"   650,00 

14. Дани Гаибије, Градишка         650,00 
15. Дјечије Павловданске игре, Нова Орубица     400,00 

  
УКУПНО 
2:               

                                                    30.000,00 

 
3.Финансирање осталих значајних манифестација  
и дјелатности за Општину 25.000,00 

      
         
                  
  СВЕУКУПНО (1+2+3):         200.000,00 

 
 
 
 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09, 2/12) и 
члана 4.  став 4. Одлуке о издавању „Службе-
ног гласника општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број:1/06), 
Начелник општине Градишка  д о н о с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању 
Уређивачког одбора „Службеног гласника 

општине Градишка 
 

Члан 1. 

 У члану 1. тачка 2. Рјешења о 
именовању Уређивачког одбора „Службеног 
гласника општине Градишка“ („Службени 
гласник општине Градишка“ број 6/12) , 
умјесто Адама Шукала именује се Мирон 
Бјеловук. 
 

Члан 2. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка. 
 
Број:02-111-108/13 
Датум:25.04.2013.године       
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Зоран Латиновић с.р. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕ-
ЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 
 

О Г Л А С 
 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, општине 
Градишка на основу рјешења број: 04-372-
14/13 од 03.04.2013.године, извршио је у 
регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 
76/13 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде у 
Улици мајора Милана Тепића број 15, са 
сљедећим подацима: 
 У Регистру заједница етажних 
власника под редним бројем 76/13 уписана је 
Заједница етажних власника стамбене зграде 
у Улици мајора Милана Тепића број 15. 
Оснивачки акт заједнице је Уговор о 
оснивању број ЗЕВ 01/13  од 
26.02.2013.године. Основна дјелатност ЗЕВ је 
управљање зградом за рачун етажних 
власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и 
други трошкови управљања зградом, 
одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и 
дијелова зграде, као и земљишта које служи 
за редовну употребу тграде и други послови 
управљања зградом. 
 У правном промету са трећим 
лицима заједница закључује уговоре и 
обавља друге послове промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара 
цјелокупном својом имовином, новчаним 
средствима и имовинским правима којим 
заједница располаже. 
 Оснивачи и чланови за обавезе 
заједнице, које се односе на послове 
одржавања заједничких дијелова зграде, 
одговарају супсидијарно до висине свог 
удјела у плаћању трошкова инвестиционог и 
текућег одржавања и хитних интервенција на 
заједничким дијеловима зграде. 
 Лице овлаштено за засупање је: Раде 
Батић  ЈМБГ : 3103954101465. 
 
Број:   04-372-14/13  
Дана:  03.04.2013 године 
                              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                 Слободан Видовић с.р. 

 
 

О Г Л А С 
 
 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Општине 
Градишка, на основу рјешења број 04-372-
20/13  од 13.03.2013. године, извршило је  у 
регистарском листу број: 07/06 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене зграде 
у Улици Видовданска 11 А, Градишка  са 
сљедећим подацима:   
 Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
          ДАЈИЋ МИРКО           ЈМБГ   
2806958101491  и 
          БАЈИЋ ЈАСМИНКО    ЈМБГ   
2301966101463 
         У истом регистарском листу бришe се 
име  лица којe je до сада заступалo Заједницу 
и то: 
         ЉУЦОВИЋ   БРАНКО   ЈМБГ: 
0802955210254    
 
Број:   04-372-20/13 
Дана:  13.03.2013 године 
                             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
               Слободан Видовић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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