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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 6. Уредбе о условима 
и начину плаћања готовим новцем („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/03 и 1/04) 
и члана 34. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“ број: 8/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Начелник општине 
Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о благајничком максимуму 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се износ 
готовог новца који органи општинске управе 
могу држати у својој благајни. 
 

Члан 2. 
Висина износа из предходног члана ове 

одлуке је 4.000,00 КМ 
 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-022-2/13 
Датум:08.01.2013.год. 
Г р а д и ш к а          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р.  
 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09н и 2/12) 
и члана 2. став 2. Одлуке о стипендирању 

студената у општини Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 5/11 и 7/12), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о висини стипендија за академску 
 2012/13 годину 

 
Члан 1. 

За академску 2012/13 годину утврђује 
се стипендија у износу од 120,00 КМ 
 

Члан 2. 
Средства из члана 2. ове одлуке обе-

збједиће се из Буџета општине Градишка  
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објабвиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-022-15/13 
Датум:12.02.2013.године          
Г р а д и ш к а            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 

На основу члана 15. Закона о рачуно-
водству и ревизији Републике Српске („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 36/09), 
Правилника о начину и роковима пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број 71/10), 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 
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Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09н и 2/12), 
Начелник општине Градишка д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о пробном пипису у АЛОРГ Градишка и 
именовању Комисије за попис 

 
Члан 1. 

Доносим Одлуку о пробном попису у 
АЛОРГ Градишка  ( у даљем тексту:Одлука) 
на дан 20.11. 2012.године, који обухвата попис 
имовине, сталних средстава, готовог новца и 
хартија од вриједности, потраживања и 
обавеза и остало. 
 

Члан 2. 
Попис из члана 1. Одлуке Комисија за 

попис у саставу: 
1. Добрила Тодоровић -предсједник 
2. Алекса Милановић, -члан 
3. Јово Лукић,              -члан 

 
Члан 3. 

 Обавезује се Комисија за пробни попис 
да послове из члана 1. Одлуке уради у што 
краћем року, те Извјештај о извршеном попису 
достави Начелнику општине. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објабвиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-022-268/13 
Датум:20.11.2012.године          
Г р а д и ш к а            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, 3/09н и 2/12), Начелник општине 
Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате 

 
I 

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 „Агрои-
ндустријска 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 

развој Градишка да у року 15 дана, Начелнику 
општине достави писмени извјештај, са 
доказима, о намјенском трошењу дозначених 
средстава. 
 

V 
Број:02-532-36/13 
Датум:25.01.2013.године          
Г р а д и ш к а            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
 

На основу члана 58. став 1. Закона о 
социјалној заштити (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 37/12), члана 16. став 1. 
Правилника о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју  
(“Службени гласник Републике Српске”, број 
117/12) 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 
о именовању првостепене стручне Комисије 
за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 
 
I 

 Именује се првостепена стручна 
Комисија за процјену потреба и усмјеравање 
лица са сметњама у развоју  ( У даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 
 1. Др Анка Грабовић, специјалиста 
педијатар, стални члан, 
 2. Ивана Станишљевић, дипл. психолог 
стални  члан, 
 3. Ружица Каракаш, дипл. социјални 
радник, стални члан, 
 
 У зависности од врсте сметње, два 
члана Комисије су специјалисте одговарајуће 
гране медицине и то: 
 - Др Јадранка Павловић, специјалиста 
неуропсихијатар, 
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 -Др Горан Бојанић, специјалиста инте-
рне медицине, 
 - Др Мирко Манојловић, специјалиста 
хирургије, 
 -Др Љиљана Најман Шиљак, специја-
листа офтамолог, 
 -Др Жељко Пејић, специјалиста отори-
ноларинголог, 
 - Др Драженка Јандрић, специјалиста 
гинеколог, 
 -Душка Котур Дипломирани дефекто-
лог,. 
 
 Координатор Комисије је  дипломира-
ни социјални радник Вера Крејић. 
 

II 
 Радом Комисије руководи предсједник 
који се бира из реда чланова Комисије на првој 
редовној сједници.  

Повремени чланови комисије, одгова-
рајуће гране медицине ангажују се у зависно-
сти од врсте сметње (болести) потенцијалног 
корисника.  

Мандат комисије траје четири године. 
Координатор стручне комисије ради 

административне, стручне и послове коорди-
нације између чланова стручне комисије и 
лица у поступку процјене потреба и усмјерава-
њу дјеце и омладине ометене у развоју. 
  

III 
 Рад Комисије се одржава према утврђе-
ном календару Стручног тима и директора 
Центра за социјални рад Градишка, а у складу 
са програмом рада Центра за социјални рад 
Градишка. 
           

IV 
Стручна комисија даје налаз и мишље-

ње само ако ради у пуном саставу. Засједање 
првостепене стручне комисије одржава се у 
просторијама Центра за социјални рад. 

 
V 

Сваки члан стручне комисије је дужан 
током процјене и усмјеравања дјеце и омла-
дине са сметњама у развоју, да се придржава 
закона и подзаконских аката из своје области, 
као и стандарда и правила струке.  

Стручна комисија је дужна да током 
процјене користи Бартелов тест. 
 

VI 
Првостепена стручна комисија налаз и 

мишљење доставља Центру за социјални рад у 
циљу доношења рјешења. 
 

VII 
 Накнада за чланове Комисије, адми-
нистративни и други послови утврђују се 
актима и одлукама директора Центра за 
социјални рад.   
 Комисија се бира на период од чети-
ри године. 
 

VIII 
 Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о оснивању 
првостепене Комисије за разврставање лица са 
сметњама у физичком и прихичком развоју 
број: 02-111-6/12 од 26.01.2012. године. 
 

IX 
 

  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-111-98/12 
Датум:31.12.2012.године          
Г р а д и ш к а            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона 
о социјалној заштити (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 37/12), члана 8. став 
1. Правилника о утврђивању способности лица 
у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 116/12) 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 
о именовању првостепене стручне Комисије 

за утврђивање способности и функци-
оналног стања лица у поступку оствари-

вања права и услуга из социјалне заштите 
 
I 

 Именује се првостепена стручна Коми-
сија за утврђивање способности и функциона-
лног стања лица у поступку остваривања права 
и услуга из социјалне заштите ( У даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 
 1. Прим. Др Душанка Шукало, стални 
члан, 
 2. Стојанка Петрић, дипл. психолог 
стални  члан, 
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 3. Дајана Бабић Марјановић, дипл. 
дефекторлог стални члан, 
 
 У зависности од врсте сметње, повре-
мени чланови Комисије су специјалисте 
одговарајуће гране медицине  и то: 
 - Др Горан Бојанић, специјалиста инте-
рне медицине, 
 -Др Божидар Гајић, специјалиста физи-
јатар, 
 -Др Алекса Средић, специјалиста хиру-
ргије, 
 -Др Љиљана Најман Шиљак, специја-
листа офтамолог, 
 -Др Жељко Пејић, специјалиста отори-
ноларинголог. 
 
 Повремени члан Комисије је и дипло-
мирани социјални радник Владимир  Тривић 
који обавља и послове  координатора Коми-
сије. 
 

II 
 Радом Комисије руководи предсједник 
који се бира из реда чланова Комисије на првој 
редовној сједници.  
 

III 
 Рад Комисије се одржава према утврђе-
ном календару Стручног тима и директора 
Центра за социјални рад Градишка, а у складу 
са програмом рада Центра за социјални рад 
Градишка. 
 

IV 
Сваки члан стручне комисије је дужан 

током утврђивања способности и функциона-
лног стања да се придржава закона и подза-
конских аката из своје области, као и станда-
рда и правила струке. Стручна комисија је 
дужна да током процјене користи Бартелов 
тест. 
 

V 
Првостепена стручна комисија налаз и 

мишљење на прописаним обрасцима доставља 
Центру за социјални рад у циљу доношења 
рјешења. 
 

VI 
Координатор стручне комисије ради 

административне, стручне и послове коорди-
нације између чланова стручне комисије и 
лица у поступку процјене способности и 
функционалног стања. 
  

V 
            Накнада за чланове Комисије, админи-
стративни и други послови утврђују се актима 

и одлукама директора Центра за социјални 
рад.    
           Комисија се бира на период од четири 
године. 
 

VI 
          Ступањем на снагу овог Рјешења ставља 
се ван снаге Рјешење о формирању првосте-
пене Комисије за оцијењивање лица у 
поступку остваривања права из социјалне за-
штите број: 02-111-5/12 од 26.01.2012. године. 
 

VII 
  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:02-111-99/12 
Датум:31.12.2012.године          
Г р а д и ш к а            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, 
1/09,3/09и 2/12) ,Начелник општине Градишка,  
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о образовању Комисије за рјешавање 

захтјева физичких лица за текуће помоћи 
 
I 

 Образује се Комисија за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће помоћи (У 
даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 1. Прим. Др Богдан Миленковић, пре-
дсједник (Дом здравља Градишка), 
 2. Др Дане Малешевић, члан (Админи-
стративна служба Општине), 
 3. Проф. Миле Мацура, члан  (Центар 
за социјални рад).     
 

II 
 Комисија се образује при Центру за 
социјални рад Градишка на период од четири 
године, а има задатак да само у изузетно те-
шким случајевима, доноси рјешење о одобра-
вању исплата по захтјеву физичких лица за 
текуће помоћи. 
 

III 
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 На основу рјешења Комисије, Цантар 
за социјални рад врши исплате, а у оквиру 
буџетом предвиђених средстава за ове намјене. 
  

IV 
 Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о образовању 
Комисије за рјешавање захтјева физичких лица 
за текуће помоћи  број: 02-111-15/12 од 
23.02.2009. године. 
 

V 
  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-111-100/12 
Датум:31.12.2012.године          
Г р а д и ш к а            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), члана 19. 
Закона о систему јавних служби(“Службени 
гласник Републике Српске”, број 68/07 и 
109/12)  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 општине Градишка, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Финансијски план 

ЈЗУ “Апотека Градишка“ Градишка 
 за 2013.год. 

 
 1. Даје се сагласност на Финансијски 
план ЈЗУ „Апотека Градишка“ хза 2013. 
годину, број:01-430/12 од 31.12.2012. године, 
усвојеног од стране Управног одбора наведене 
установе 
 
 2.О извршенју овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка. 
 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-023-1/13 
Датум:23.01.2013.године          
Г р а д и ш к а            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/11) и члана 32. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 
3/09, 2/12), Начелник Општине Градишка, д о 
н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка  

- са позиције 621900 – Издаци за 
отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година - износ од   21.700,00 
КМ (Остала буџетска потрошња),  

- на позицију 412900- Остали непоме-
нути расходи износ од 11.700,00 КМ, 
(Одјељење за финансије) 

- на позицију 412900-Остали непоме-
нути расходи износ од 10.000,00 КМ, 
(Кабинет начелника) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине   Градишка.  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број: 02-400-92 /12 
Датум: 11.12.2012.године 
Градишка           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                    Зоран Латиновић с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице  Админи-
стративна, организациони код 0008140 – 
Одјељење за финансије 
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- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   84.631,00 
КМ, 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 84.631,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-93/12   
Датум: 14.12.2012.године   
Градишка НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                   Зоран Латиновић с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0000300   – 
Центар за социјални рад  

- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   8.085,00 
КМ, 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 8.085,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:  02-400- 99  /12 
Датум: 28.12.2012.године 
Градишка         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                          Зоран Латиновић с.р. 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка(„Службени гласник општине Гради-

шка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), Наче-
лник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 

- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   2.538,00 
КМ, 

- са позиције 411100 - Расходи за 
бруто плате (ПУ Предшколска 
установа „Лепа Радић“, 
организациони код 400) – износ од 
3.843,00 КМ 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 6.381,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 100  /12        
Датум:28.12 .2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Зоран Латиновић с.р. 
 
  
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008600 – 
Професионална ватрогасна јединица  

- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   11.913,00 
КМ, 

- са позиције 411100 - Расходи за 
бруто плате (ПУ Предшколска 
установа „Лепа Радић“, 
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организациони код 400) – износ од 
2.573,00 КМ 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 14.486,00 КМ 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-101  /12 
Датум: 28.12.2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Зоран Латиновић с.р. 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.   Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 

- са позиције 511200 – Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката    износ 
од  1.000,00 КМ, 

- са позиције 511600 –   износ од  
722,00КМ, 

- на позицију 412900 -  Остали 
непоменути расходи   износ од 
1.722,00   КМ,    

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-102 /12   
Датум:  31.12.2012.године   
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-

шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.   Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 

- са позиције 412900 -  Остали 
непоменути расходи -  износ од 
812,00   КМ,    

- на позицију 511300 –  Издаци за 
набавку постројења и опреме - износ 
од 812,00 КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 1 /13   
Датум:  03.01.2013.године   
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Зоран Латиновић с.р. 
   

 
       

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.  Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 

- са позиције 412700 -  Расходи за 
стручне услуге  износ од  680,00  
КМ,    

- на  позицију 412200-Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга -  износ од 680,00 КМ,  
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-2 /13        
Датум:  03.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
   
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815016   – 
Техничка школа  

- са позиције 412400 - Расходи за 
материјал за посебне намјене – износ 
од 680,00 КМ 

- са позиције 412900 -  Остали 
непоменути расходи -   износ од 
680,00   КМ,    

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 3 / 13 
Датум: 03.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
   

 
        

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка (Кабинет наче-
лника). 

- на позицију 511100 – Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката  износ од 40.853,00 КМ,  

- на позицију 511200  – Издаци за 
инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 40.853,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-4 /13 
Датум: 24.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
   
   
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка  

- са позиције 621300-Издаци за отпла-
ту главница - износ од   3.080,00 КМ 
(Остала буџетска потрошња),  

- на позицију 412700 – Расходи за 
стручне услуге  износ од 226,00 КМ 
(Одјељење за општу управу) 

- на позицију 414100 -  Субвенције  –  
износ од  637,00  КМ (Одјељење за 
привреду) 

- на позицију 416300 -  Суфинансирње 
превоза ученика - износ од 905,00 
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КМ (Одјељење за друштвене 
дјелатности) 

- на позицију 412700–Расходи за стру-
чне услуге  износ од 1.086,00 КМ 
(Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове) 

- на позицију 412900- Остали непоме-
нути расходи износ од 202,00 КМ, 
(Остала буџетска потрошња) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 5  /13 
Датум: 24.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
  
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008510   – 
Завичајни музеј  

- са позиције 412600-Расходи по осно-
ву путовања и смјештаја - износ од 
2.661,00 КМ, 

- на позицију 412900- Остали непоме-
нути расходи –износ од 2.600,00 КМ,  

- на  позицију 412200 - Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга -  износ од 61,00 КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 6 /13 
Датум: 25.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р   

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008600 – 
Професионална ватрогасна јединица  

- са позиције 411100 - Расходи за 
бруто плате– износ од 343,00 КМ 

- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   343,00 
КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-7 /13 
Датум: 26.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р. 
   

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815017  – 
Средња стручна и техничка школа 

- са  позиције 412200 - Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга -  износ од 900,00 КМ,  

- са позиције 412300 - Расходи за 
режијски материјал – износ од 
1.400,00 КМ 
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- са позиције 412400 износ од 550,00 
КМ 

- са позиције 412600 - Расходи по 
основу путовања и смјештаја   износ 
од 600,00 КМ, 

- са позиције 412900 Остали непоме-
нути расходи –износ од 2.400,00 КМ,  

- на позицију 511200–Издаци за инве-
стиционо одржавање, реконстру-
кцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 5.850,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-8 / 13 
Датум: 26.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  

 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0000300 (301)  
– Центар за социјални рад  

- са позиције 412500 – Расходи за 
текуће одржавање -   износ од  300,00 
КМ, 

- са позиције 412600 - Расходи по 
основу путовања и смјештаја   износ 
од 92,00КМ, 

- на позицију 412200 - Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга   износ од 242,00КМ, 

- на позицију 412700– Расходи за 
стручне услуге  износ од 150,00 КМ  

 

- са позиције 412500 – Расходи за  
текуће одржавање  износ од  70,00 
КМ (Трошкови соц.заштите 301) 

- са позиције 412900 Остали непоме-
нути расходи –  износ од 70,00 КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 9 /13 
Датум: 26.01.2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 

- са позиције 411100 - Расходи за 
бруто плате– износ од 180,00 КМ 

- са позиције 412600-Расходи по осно-
ву путовања и смјештаја –  износ од  
53,00  КМ. 

- на позицију 412200 - Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга   износ од 89,00КМ, 

- на позицију 412700 -  Расходи за 
стручне услуге  износ од  144,00 КМ,    

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 10 /13       
Датум:  26.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  



Број 2                              Службени гласник општине Градишка                            Страна  
 

 

11

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка.  

- са позиције 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 9.719,00 КМ 

- на позицију 411200 - Расходи за бру-
то накнаде - износ од   1.935,00 КМ, 

- на позицију 412700-Расходи за стру-
чне услуге  износ од 7.784,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-11 /13 
Датум: 26.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка (Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове). 

- са позиције 412800-Расходи за услу-
ге одр.јавних површина –   износ од 
2.471,00 КМ,  

- на позицију 412700-Расходи за стру-
чне услуге -   износ од  2.471,00 КМ  

 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 02-400-12 /13 
Датум: 26.01.2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка (Мјесне заједнице) 

- на позицију 412900-Остали непоме-
нути расходи  износ од 430,00 КМ  

- са позиције 412500-Расходи за теку-
ће одржавање - износ од 430,00 КМ 

 
   2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије општине   Гради-шка.   

 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-13 /13 
Датум:  26.01 .2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – ПУ 
Предшколска установа „Лепа Радић“ 

- са позиције 411100 - Расходи за бру-
то плате – износ од 2.987,53 КМ 

- са позиције 411200 – Расходи за бру-
то накнаде - износ од   763,99 КМ, 

- са позиције 412500-Расходи за теку-
ће одржавање- износ од 1.367,78 КМ, 

- на позицију 412900-  Остали непоме-
нути расходи   износ од 119,30   КМ,    

- на позицију 511300-Издаци за наба-
вку постројења и опреме  износ од 
5.000,00 КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 14 /13        
Датум:26.01 .2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка  

- са позиције 621300-Издаци за отпла-
ту главница - износ од   3.123,00 КМ 
(Остала буџетска потрошња),  

- на позицију 412700-Расходи за стру-
чне услуге  износ од 3.123,00 КМ 
(Одјељење за општу управу) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-15/13 
Датум: 26.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
  

 
 
         

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка  

- са позиције 413300-Расходи по осно-
ву камата на примљене зајмове у 
земљи- износ од   892,00 КМ (Остала 
буџетска потрошња),  

- са позиције 413500-Расходи по осно-
ву камата на одобрене, а 
нереализ.зајмове - износ од   1.648,00 
КМ (Остала буџетска потрошња),  

- са позиције 621300-Издаци за отпла-
ту главница - износ од   975,00 КМ 
(Остала буџетска потрошња),  

- са позиције 412600 - Расходи по осно-
ву путовања и смјештаја износ од      
1.600,00 КМ  (Одјељење за финансије) 
- са позиције 412900 - Остали непоме-
нути расходи износ од 2.000,00 КМ  
(Одјељење за финансије) 
-на позицију 412900-Расходи по основу 
затезних камата износ од 7.115,00 КМ        

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 16  /13 
Датум: 28.01.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0000300   – 
Центар за социјални рад  

- са позиције 411200 -Расходи за бруто 
накнаде - износ од   190,00 КМ, 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 190,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 17  /12 
Датум: 06.02.2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.   Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 

- са позиције 411200 – Расходи за 
бруто накнаде - износ од   20,00 КМ, 

- на позицију 411100 - Расходи за 
бруто плате – износ од 20,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 18  /13   
Датум:   07.02.2013.године   
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
 

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка   

- са позиције 412900- Остали непоме-
нути расходи износ од 20.551,00 КМ       
(Одјељење за финансије) 

- на позицију 511700 – Издаци по 
основу улагања у развој износ од 
20.551,00 КМ (Кабинет начелника) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине  Градишка.  
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-19/13 
Датум: 07.02.2012.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
  
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка, Одјељење за 
општу управу  

- са позиције 412500 -Расходи за теку-
ће одржавање-износ од 9.528,00   
КМ,    

- са позиције 412600-Расходи по осно-
ву путовања и смјештаја - износ од 
4.059,00 КМ  

- са позиције 511300-Издаци за набав-
ку постројења и опреме износ од 
4.109,00 КМ  

- на  позицију 412200-Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга-износ од 15.387,00 КМ,  

- на позицију 412700-Расходи за стру-
чне услуге - износ од  2.309,00  КМ,    

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине   Градишка.   
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400- 20 /13 
Датум:  11.02 .2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   
 
       

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2012. 
годину („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 9/11) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 3/09, 2/12), 
Начелник Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008920 – 
Туристичка организација 

- са позиције 411200 - Расходи за 
бруто накнаде– износ од 162,00 КМ 

- са позиције 412300 - Расходи за 
режијски материјал – износ од 144,00 
КМ 

- са позиције 511200-Издаци за инве-
стиционо одржавање, реконстру-
кцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 4,00 КМ  

- на позицију 412200-Расходи по осно-
ву утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга   износ од 162,00КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:  02-400-21 /13       
Датум:  18.02.2013.године 
Градишка            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Зоран Латиновић с.р  
   

 
 
        
  

На основу члана 160. Закона о раду – 
Пречишћени текст („Службени гласник 
Републике Српске“ број:55/07) и члана 5., 6. и 
31. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број:114/07), Синдикална 
организација Административне службе 
општине Градишка, с једне стране, и 
Начелника општине Градишка, з а к љ у ч и 
л и 
 
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

за запослене у Административној 
служби општине Градишка 

 
 

Члан 1. 
Појединачним колективним уговором 

за запослене у Административној служби 
општине Градишка (у даљем тексту: Колекти-
вни уговор) уређује се основ за обрачун плата 
и накнада запослених у Административној 
служби општине Градишка (у даљем тексту: 
запослени). 
 

Члан 2. 
Основна плата за пуно радно вријеме 

запослених чини умножак коефицијента 
радног мјеста, процента по основу укупног 
радног стажа и цијене рада.  
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Коефицијент радног мјеста утврђен је 
на основу сложености и услова обављања 
послова сходно колективном уговору. 

Проценат по основу укупног радног 
стажа чини умножак година радног стажа 
радника и коефицијента 0,5. 

Цијена рада по овом колективном уго-
вору износи 120,00 КМ и иста ће се усклађива-
ти и кретати у оквиру планираних средстава за 
плате запослених у Буџету Општине за 2013. 
године 

Појединачне плате запослених утврђу-
ју се рјешењем Начелника општине 

 
Члан 3. 

Запослени се разврставају у следеће 
платне групе према коефицијентима радног 
мјеста: 

 

Група Р а д н а  м ј е с т а 
Коефици. 

радног 
мјеста 

I   
II Радник на одржавање 

хигијене  
3,50 

III Угоститељски радник  4,50 
III Радник обезбјеђења  4,00 
III/V Графичар  5,00 
III/V Кућни мајстор 5,00 
III/V Возач у кабинету 

Начелника општине  
6.10 

IV Телефониста  4,40 
IV Достављач  5,00 
IV Стручни сарадник 5,00  
VI Виши стручни сарадник  6.50 
VII Самостални стручни 

сарадник  
8.00 

VII Комунални полицајац  8.50 
VII Општински инспектор  9.50 
VII Стручни савјетнику 

одјељењу  
10.00 

VII Шеф одсјека 12.00 
VII Савјетник Начелника 

општине 
14,00 

VII Начелник одјељења 14.00 
VII Секретар Скупштине 

општине  
14.00 

VII Интерни ревизор  14.00 
 
 Запослени који обављају послове са 
странкама на шалтерима у шалтер сали  за 
радне сате одређене на наведеним мјестима 
имају право на увећање основне плате за 10% 
од основице која им припада по овом уговору. 
 
 
 

Члан 4. 
Основна плата се увећава: 
-по основу рада ноћу за 35%, 
-по основу прековременог рада за 35%, 
-по основу рада на дане државног пра-

зника и друге дане у које се по закону не ради 
50%, 

-по основу обављања функције пре-
дсједника Синдиката за 15%, 

-по основу приправности возачима за 
10%, 

Рад по основама из предходног става 
утврђује се на основу рјешења о распореду на 
послове или на основу посебног рјешења 
Начелника општине. 

Право на прековремени рад запослени 
имају у случају увођења прековременог рада 
од стране Начелника општине у складу са 
законом. 
 

Члан 5. 
У случају да запослени нема положен 

стручни испит или је приправник, умањује му 
се основна плата за 20%. 

Волонтерима припада накнада, за 
сваки навршени мјесец проведен у 
Административној служби, у висини мјесечне 
накнаде за топли оброк запослених радника 
Административне службе и трошкови превоза 
у складу са Упутством Начелника општине. 
 

Члан 6. 
За посебне резултате рада запосленом 

се може увећати основна мјесечна плата до 
15% рјешењем Начелника општине, а на 
приједлог начелника одјељења. 

За неизвршење планираних и редовних 
послова запосленом се може умањити мјесечна 
плата до 35% за период од највише 3 мјесеца у 
складу са Правилником о дисциплинској и 
материјалној одговорности службеника једи-
нице локалне самоуправе. 

Запосленом за кога се, на основу еви-
денције о присуству на послу, на крају мјесеца, 
утврди да је са посла неоправдано одсуствовао 
одређен број сати у току радних дана плата се 
умањује за број сати неоправданог одуства. 

Одсуство са посла из предходног става 
овог члана утврђује непосредни руководилац. 

 
Члан 7. 

На терет материјалних трошкова 
пословања, под условом да је планирано у 
Буџету општине и да се Буџет општине оства-
рује у планираним пропорцијама, запо-сленим 
се  могу исплатити накнаде по приоритетима 
како слиједи: 
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-дневнице за службена путовања на 
основу посебног акта Владе Републике 
Српске, 

-накнада трошкова превоза код одласка 
на посао и повратка с посла у висини пуне 
цијене превозне карте у јавном саобраћају, а у 
складу са Општим колективним уговором 
односно одлуком Владе Републике и упутства 
Начелника општине, 

-накнада по основу топлог оброка у 
висини 50% најниже плате утврђене општим 
колективним уговором односно одлуком 
Владе Републике Српске, 

 -отпремнина приликом пензионисања 
у висини троструке плате запосленог 
остварене у мјесецу прије пензионисања, 

-накнада трошкова за коришћење 
сопственог аутомобила код обављања службе-
ног посла, изузетно на основу одобрења 
Начелника општине на путном налогу, а у 
висини од 20% цијене горива по једном литру 
за сваки пређени километар, 

-помоћ у случају смрти запосленог у 
висини три просјечне нето плате у Републици 
Српској у последња три мјесеца, у случају 
смрти члана уже породице (супружник, дјеца и 
родитељи) у висини двије просјечне нето 
плате у Републици Српској у последња три 
мјесеца, а у случају смрти пензионисаног 
радника у висини једне просјечне нето плате у 
Републици Српској у последња три мјесеца, на 
основу рјешења Начелника општине, 

-помоћ у случају тешке инвалидности, 
дуготрајне или тешке болести, елементарне 
непогоде или пожара на стану запосленог у 
висини двије просјечне нето плате у 
Републици Српској у последња три мјесеца, 
рјешењем Начелника општине на приједлог 
Начелника одјељења, 

-регрес за годишњи одмор 
У случају да се Буџет Општине не 

оствари у планираном оквиру, предност у 
исплати имају плате радника запослених у 
Административној служби. 
 

Члан 8. 
За првих 30 дана привремене 

неспособности за рад накнада плате износи 
80% од основа за накнаду. 

За вријеме боловања због повреде на 
раду или професионалног обољења, као и у 
другим случајевима утврђеним законом, 
раднику припада накнада у висини основа за 
накнаду. 

Основ за накнаду плата за вријеме 
привремене неспособности за рад је нето плата 
коју би радник остварио да је био на раду, с 

тим што не може бити већи од нето плате која 
служи као основ за обрачун и уплату 
доприноса за здравствено осигурање. 
 

Члан 9. 
На сва остала питања која се односе на 

права и обавезе запослених и послодавца, а 
која нису регулисана овим колективним 
уговором, примјењује се Закон о локалној 
самоуправи, Закон о раду, Закон о штрајку, 
Општи колективни уговор и Посебни коле-
ктивни уговор за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске. 
 

Члан 10. 
Овај колективни уговор сматра се 

закљученим када га у истовјетном тексту 
потпишу његови учесници, а може се 
споразумно измјенити на начин и поступком 
којим је закључен. 
 

Члан 11. 
Даном ступања на снагу овог коле-

ктивног уговора престаје да важи Појединачни  
колективни уговор за запослене у Админи-
стративној служби општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“), број:3/08; 
6/08; 11/08; 5/09; 5/09; 2/11; 4/11; 2/12 и 3/12). 
 

Члан 12. 
Овај колективни уговор ступа на снагу 

даном закључивања, а почеће се примјењивати 
од 01.01.2013. године и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Градишка“. 

 
 
Број:02-022-309/12 
Дана:31.01.2013. године. 
Градишка                                  
                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                           Зоран Латиновић с.р. 

                            ПРЕДСЈЕДНИК            
               СИНДИКАЛНЕ  РГАНИЗАЦИЈЕ 
                       Радомир Лазаревић  с.р. 
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СЛУЖБЕНОГ 
ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“ 
 
 

На основу члана 7. Одлуке о издавању 
„Службеног гласника општине Градишка“ 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
1/06), Уређивачки одбор „Службеног гласника 
општине Градишка“ д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о достави бесплатног примјерка 

„Службеног гласника општине Градишка“ 
 

Члан 1. 
 Примјерак „Службеног гласника 
општине Градишка“ достављаће се без 
накнаде: 

1. одборницима Скупштине општине 
Градишка 

2. Административној служби општине 
Градишка и то: 

- Секретар Скупштине општине, 
- Начелник општине, 
- Замјеник Начелника, 
- Савјетник Начелника 
- Начелници одјељења 
- Шефови одсјека 

3. предузећима и  установама чији је 
оснивач општина Градишка, 

4. подручним јединицама републичке 
управе 

- Подручној управи Пореске 
управе Градишка, 

- Катастар –ПЈ Градишка 
5.  Основни суд Градишка и Одјељење за 

прекршаје Основног суда 
6. Органима безбједности 
7. Удружењима од посебног интереса: 

- Борачка организација, 
- Организација породица 

погинулих 
- Удружење пензионера 
- Савез синдиката општине 

Градишка 
8. политичким партијама које имају одбо-

рнике у Скупштини општине Гради-
шка, 

9. Секретарима скупштина општина 
Лакташи и Србац и секретарима градо-
ва Бања Лука и Приједор. 

 
Члан 2. 

 Овом Одлуком престаје да важи Одлу-
ка о достави бесплатног примјерка „Службе-
ног гласника општине Градишка“ („Службени 
гласник општине Градишка“ број 1/08), 

 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-022-12/13 
Датум:08.02.2013.године              
                                            ПРЕДСЈЕДНИК   
                                  УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА 
                                         Нада Живковић с.р. 
 
 
 
 

И С П Р А В К А 
 

 У „Службеном гласнику општине 
Градишка“ број 1/13 од 23.01.2013.године 
објављен је Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста Администра-
тивне службе општине Градишка. Након 
сравњења са изворним текстом утврђено је да 
су у наведеном акту приликом штампања 
начињене штампарске грешке, па се даје  
 

И С П Р А В К А 
 
 1. У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Администра-
тивне службе општине Градишка (Службени 
гласник општине Градишка“ број 1/13) у члану 
9. Организациона јединица 03, шифра радног 
мјеста 03.035 умјесто „Сложеност послова: 
административни“, треба да стоји: 
„Сложеност послова:технички“: 
 

2. У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Администра-
тивне службе општине Градишка (Службени 
гласник општине Градишка“ број 1/13) у члану 
9. Организациона јединица 07, шифра радног 
мјеста 07.080, умјесто „Школска спрема:ВШС-
Виша школа друштвеног смјера“, треба да 
стоји „Школска спрема: ВСС-Факултет 
друштвеног смјера“. 

 
3. Исправка ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Градишка“ 
 

 
Број:02-022-274/12 
Дана:25.02.2013. године. 
Градишка                                  
                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                           Зоран Латиновић с.р 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
 
 

О Г Л А С 
 
       Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка, на основу рјешења број:04-372-8/13 
од 05.02.2013.године, извршило је у Регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 75/13 упис 
оснивања ЗЕВ стамбене зграде у Градишци, 
Улица Михајла Пупина број 3, улаз 2, са 
слиједећим подацима: 
        У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 75/13 
уписана је Заједница етажних власника 
стамбене зграде у Градишци, Улица Михајла 
Пупина број 3, улаз 2. Оснивачки акт 
Заједнице је Уговор о оснивању број 01-1/13 
од јануара 2013.године. Основна дјелатност 
заједнице је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, 
коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, као и друге послове 
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 заједни-
чких дијелова зграде, одговарају супсидијарно 
до висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима 
зграде. 
         Лица овлаштена за заступање заједнице 
су: Слијепчевић Лука ЈМБГ: 0809958101469  и  
Тешановић Рената  ЈМБГ: 1012975106464. 
 
Број:  04-372-8/13  
Дана:  30.01.2013 године 

                      
                     В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
          Слободан Видовић с.р. 
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