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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник општине Градишка       д 
о н о с и  

П Р А В И Л Н И К  
о обрачуну, наплати и контроли наплате 
непореских прихода општине Градишка 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се општински 

непорески приходи према изворима и врстама прихода, 
обрачун, контрола и наплата непореских прихода и друга 
питања која су значајна за наплату и побољшање наплате 
општинских непореских прихода.

Члан 2.
Општински непорески приходи су врста јавних 

прихода који се остварују: пружањем јавних услуга 
грађанима (таксе), давањем на коришћење јавних добара 
(накнаде), управљањем природним ресурсима и створе-
ним добрима на подручју Општине, наплатом непорес-
ких општинских прихода због кршења уговорних или 
законских одредби (камате и новчане казне), наплатом 
непореских прихода органа општинске управе и непо-
реских прихода других корисника буџета Општине, који 
се остварују по основу важећих прописа, а утврђују се 
у буџету Општине и служе за финансирање послова и 
задатака  oпштине Градишка.

 Скупштина општине Градишка доноси одлуке о 
утврђивању, обрачуну, прикупљању и управљању адми-
нистративним и комуналним таксама и другим општин-
ским  непореским приходима и одлучује о располагању 
имовином Општине. 

II  ПРОПИСИ  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ  
ОБРАЧУНАВАЈУ  ОПШТИНСКИ  НЕПОРЕСКИ  

ПРИХОДИ

Члан 3.
Прописи на основу којих се обрачунавају и врши 

контрола обрачуна општинских   непореских  прихода 
су:

 - Закон о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 100/11 и 67/13),

 - Закон о комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/12),

 - Закон о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),

 - Закон о боравишној такси („Службени гласник РС“, 
бр 78/11 и 106/15),

 - Закон о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник РС“, бр 124/11),

 - Закон о водама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 50/06, 92/09 и 121/12),

 - Закон о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 
14/10, 5/12),

 - Закон о шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/08 и 60/13),

 - Закон о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12),

 - Закон о рударству („Службени гласник Републике 
Српске“, број 59/12),

 - Закон о заштити животне средине („Службени 
гласник Републике Српске“, број 71/12),

 - Закон о концесијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 59/13),

 - Закон о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13),

 - Закон о занатско-предузетничкој дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
117/11),

 - Закон о угоститељству („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 15/10 и 57/12),

 - Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 111/08, 50/10 и 
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12/13),
 - Закон о комуналној полицији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03),
 - Закон о инвестирању јавних средстава („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/04),
 - Закон о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 
50/10),

 - Закон о пореском поступку Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 102/11 
и 108/11 и 67/13),

 - Закон о облигационим односима (Службени лист 
СФРЈ“. број: 29/78, 30/85, 45/86, 57/89 и „Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 17/93, 3/96 
и 74/04),

 - Закон о прекршајима Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 34/06, 1/09 
и 29/10),

 - Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 59/13, 117/13 и  73/14),

 - Уредба о условима, начину обрачуна и плаћању 
накнада за легализацију објекта („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/13),

 - Правилник о буџетским класификацијама, садр-
жини рачуна и примјени контног плана за кориснике 
прихода буџета Републике, општина, градова и 
фондова („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/10),

 - Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени 
гласник Републике Српске“, број 34/14),

 - Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима („Службени гласник 
општине Градишка“, број 1/16),

 - Одлука о општинским административним таксама 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 9/11 
и 5/13) и Упутство о начину, поступку и контроли 
наплате општинске административне таксе („Служ-
бени гласник општине Градишка“, број 1/16),

 -  Одлука о комуналним таксама („Службени гласник 
општине Градишка“, број 7/12 и 8/13),

 - Одлука о комуналном реду („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/13),

 - Одлука о комуналној накнади („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/13),

 - Одлука о јавним паркиралиштима на подручју 
општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/11),

 - Одлука о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник општине Градишка“, број 3/13),

 - Одлука о управљању јавним просторима за парки-
рање моторних возила на подручју општине 
Градишка -Пречишћен текст- („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/13) и Упутство за изда-
вање паркинг карата  OG U 6.6.1. од 16.04.2015. 
године,

 - Одлука о утврђивању комуналне дјелатности од 
посебног јавног интереса - одржавање стајалишта 
и намјенских саобраћајница за теретна моторна 
возила („Службени гласник општине Градишка“, 

број 9/13) и Упутство о начину спровођења Одлуке 
о утврђивању комуналне дјелатности од посебног 
друштвеног интереса - одржавање стајалишта за 
теретна моторна возила број 02-370-1286/15 од 
16.09.2015. године,

 - Одлука о начину плаћања комуналних услуга и 
накнада у систему обједињене наплате на подручју 
општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/14) и

 - Уговор о међусобним правима и обавезама у орга-
низовању и вршењу послова обједињене наплате 
комуналних услуга и накнада на подручју општине 
Градишка, број: 02-370-25/15, од 19. јануара 2015. 
године, између Општине Градишка улица Видо-
вданска 1А, ЈИБ 4401068470004 и  КП „Водо-
вод“ а.д. Градишка улица Козарских бригада 36А, 
ЈИБ 4401063750009; КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка улица Бистричка 1, ЈИБ 4401059210008 
и КП „Топлана“ а.д. Градишка улица Козарских 
Бригада, ЈИБ 4401056460003. 

III  ИЗВОРИ  ОПШТИНСКИХ  НЕПОРЕСКИХ  
ПРИХОДА

Члан 4.
Непорески приходи буџета општине Градишка, 

по изворима и врстама су сљедећи:
1. Приходи од камата:

1.1. Приход од камата на новчана средства на редов-
ним трезорским рачунима - конто 721311,

1.2. Приход од камата на новчана средства на намјен-
ским трезорским рачунима -  конто 721312, 

1.3. Приход од камата на остала орочена средства - 
конто 721329,

2. Приход од издавања у закуп општинске имовине - 
конто 721222,

3. Приходи од ренте - конто 721223,
4. Таксе:

4.1. Општинске административне таксе - конто  
722121,

4.2. Комуналне таксе,
4.2.1. Комуналне таксе на фирму - конто  722312,
4.2.2. Комуналне таксе за коришћење јавних повр-

шина  722314,
4.2.3. Комуналне таксе за држање средстава за 

игру и забаву у угоститељским и другим  објек-
тима - конто 722315,

4.2.4. Комуналне таксе за приређивање музичког 
програма у објектима-конто 722316,

4.2.5. Комуналне таксе за коришћење витрина 
за излагање робе  ван пословне просторије – 
конто 722317,

4.2.6.  Комуналне таксе за коришћење рекламних 
паноа - конто 722318,

4.2.7.  Комуналне таксе за коришћење простора за 
паркирање  - конто 722319,

4.2.8.  Боравишна такса  - конто 722321,
4.2.9. Комуналне таксе за коришћење површина 

за камповање, постављање шатора или друге 
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облике привременог коришћења - конто 
722391,

4.2.10. Комунална такса за држање и коришћење 
чамаца и сплавова на води - конто 722393

4.2.11.  Комуналне таксе на остале предмете 
таксирања - конто 722396,

5. Накнаде:
5.1. Накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта - конто 722411,
5.2. Накнаде за кориштење градског грађевинског 

земљишта - конто 722412,
5.3. Накнаде за кориштење минералних сировина - 

конто 722424,
5.4.  Накнаде за промјену намјене пољопривредног 

земљишта - конто 722425,
5.5. Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта – конто 722435
5.6. Накнаде за обављање послова од општег инте-

реса у шумама у приватној својини - конто 
722437.

5.7. Комунална накнада - конто 722461,
6. Средства за финансирање посебних мјера заштите од 

пожара - конто 722467,
7. Концесионе накнаде – конто 722491,
8. Приходи од општинских органа управе (накнаде за 

услуге Професионалне ватрогасне јединице, накнаде 
за ветеринарско санитарне прегледе, накнаде за 
локацијске услове, накнада за обрачунате трошкове 
техничког прегледа, накнаде за излазак матичара на 
терен и друго) - конто 722521,

9. Властити приходи буџетских корисника - конто 
722591,

10. Новчане казне по општинским прописима, као и 
одузета имовинска корист по тим прописима - конто 
723118,

11. Новчане казне изречене у прекршајном поступку - 
конто 723121,

12. Остали општински приходи - конто 729124.

IV  ОБРАЧУН НАПЛАТА И КОНТРОЛА 
НАПЛАТЕ ОПШТИНСКИХ НЕПОРЕСКИХ 

ПРИХОДА

Члан 5. 
Непорески приходи који у цијелости припадају 

буџету општине Градишка (изворни приходи буџетa 
Општине) су:
1. Приходи од давања у закуп општинске имовине,

2. Приходи од земљишне ренте - једнократно,

3. Општинске административне таксе,

4. Општинске комуналне таксе,

5. Накнада за уређење грађевинског земљишта,

6. Накнада за коришћење грађевинског земљишта,

7. Накнаде за коришћење путева,

8. Комуналне накнаде,

9. Средства за репородукцију шума остварена продајом 
шумских сортимената,

10. Приходи општинских органа управе 

11. Властити приходи осталих буџетских корисника

12. Новчане казне по општинским прописима, као и 
одузета имовинска корист по тим прописима и

13. Остали непорески општински приходи.
Изворни непорески приходи буџетa Општине 

уплаћују се на рачуне за прикупљање јавних прихода 
општине Градишка. 

Члан 6.
За обрачун и наплату општинских непореских 

прихода из члана 5. овог Правилника одговорни су: 
1. Општинска управа општине Градишка:

 - Одјељење за општу управу и друга одјељења 
Општинске управе општине Градишка, у чију 
надлежност спада рјешавање захтјева физичких и 
правних лица, надлежно је за приход под тачком 3 - 
Општинске административне таксе,

 - Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стам-
бене послове надлежно је за приходе под тачкама: 
1 - Приходи од давања у закуп општинске имовине; 
2 - Приходи од земљишне ренте - једнократно; 4 - 
Општинске комуналне таксе; 5 - Накнада за уређење 
грађевинског земљишта; 6 - Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта; 7 - Накнаде за коришћење 
путева; 8 Комуналне накнаде,

 - Одјељење за привреду и пољопривреду, надлежно је 
за приходе под тачком 9 - Средства за репородукцију 
шума остварена продајом шумских сортимената,

 - Надлежна одјељења која врше обрачун прихода за 
рад органа управе,  за услуге наплаћују приход под 
тачком 10 - Приходи општинских органа управе, 

 - Остали буџетски корисници, из своје надлежности 
обрачунавају и наплаћују приходе под тачком 11 - 
Властити приходи осталих буџетских корисника, 

 - Одсјек за инспекције, из своје надлежности обрачу-
навају и наплаћују приходе под тачком 12 - Новчане 
казне по општинским прописима, као и одузета 
имовинска корист по тим прописима ,

2. Пореска управа Републике Српске - Подручна једи-
ница Градишка, из своје надлежности обрачунава и 
наплаћује приходе под тачком 4 - Остали непорески 
општински приходи (дио општинске комуналне таксе).

Члан 7. 
Непорески јавни приходи који се дијеле између 

буџета Републике Српске и буџета општине Градишка 
су: 
1. Накнаде за коришћење минералних сировина (30:70),
2. Накнада за промјену намјене пољопривредног 

земљишта(30:70),
3. Приходи од закупа земљишта у својини Републике 

Српске (50:50),
4. Одузета имовинска корист и средства добијена 

продајом одузетих предмета из надлежности Репу-
бличке тржишне инспекције (70:30),

5. Накнада за обављање послова од општег интереса у 
шумама у приватној својини (80:20),
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6. Посебне водопривредне накнаде (70:30),
7. Концесионе накнаде (30:70) и 
8. Средства за финансирање посебних мјера заштите од 

пожара која припадају Ватрогасном савезу Републике 
Српске 40% и Општини 60%.

Непорески јавни приходи, које општина Градо-
шка дијели са Републиком Српском, уплаћују се на 
Рачуне јавних прихода Републике Српске. Расподјелу 
непореских јавних прихода врши Министарство финан-
сија Републике Српске, према напред наведеним процен-
тима утврђеним законским и подзаконским актима.

Члан 8.
Обрачун јавних непореских прихода, зависно 

од врсте прихода, врше надлежна одјељења општине 
Градишка, или други органи, у складу са законским и 
подзаконским прописима.

Обавеза плаћања јавних непореских прихода се 
утврђује актом одјељења или одсјека општине Градишка, 
у складу са законским или другим прописима, донесе-
ним на основу закона.

Одјељења или одсјеци Општине, у оквиру својих 
овлаштења, а у циљу обрачуна и наплате непореских 
прихода, доносе одговарајуће акте (рјешења, одлуке, 
закључке, репрограме и опомене).

Акт надлежног органа, којим се утврђује обавеза 
плаћања непореских прихода, у складу са законским и 
другим прописима и овим Правилником садрже, између 
осталог, обавезно и слиједеће елементе:

 - тачан назив обвезника - предузећа, или преду-
зетника, односно тачно име и презиме физичког 
лица, са адресом истог, ЈМБГ и  ПДВ број, као и ЈИБ 
и сједиште правног лица, да би се задужење могло 
правилно повезати са уплатом прихода,

 - основ за обрачун (пропис и тарифни став) и износ 
прихода,

 - клаузула правоснажности, ради евидентирања непо-
реских прихода,

 - начин и рокови плаћања, те напомуну да странка 
мора уплатити таксу или накнаду у складу са 
инструкцијом за плаћање коју испоставља води-
тељ поступка, (број жиро-рачуна, идентични подаци 
са захтјевом ЈМБГ или ЈИБ, исправан број врсте 
прихода, као и позив на број), у циљу сигурности 
евидентирања и наплате прихода.

1. Општинске административне таксе  
конто - 722121

Члан 9.
Таксе за рад Општинске управе општине 

Градишка, представљају новчано изражену вриједност 
за рад органа управе по захтјеву грађана, привредних и 
других организација, те других странака, а плаћају се у 
тренутку настанка обавезе.

Таксени обвезник је лице по чијем захтјеву се 
поступак покреће, односно врше радње предвиђене 
таксеном тарифом.

Општинске административне таксе могу се 
наплаћивати  само за оне предмете и у оној висини која је 
одређена Законом о административним таксама („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11 

и 67/13), Одлуком о општинским административним 
таксама („Службени гласник општине Градишка“, број 
9/11 и 5/13), према таксеним тарифама које су саставни 
дио Одлуке и према Упутству о начину и поступку 
наплате општинске административне таксе („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 1/16).

Такса се не може наплатити ако таксеном тари-
фом није прописана, нити се може странка ослободити 
плаћања општинске административне таксе, ако то није 
предвиђено прописима, нити се може наплатити такса у 
износу већем или мањем од прописаног износа.

Након наплате таксене маркице или наплате у 
готовом новцу, службеник таксу лијепи на поднесак и 
поништава је, односно признаницу о уплати спаја уз 
поднесак.

У случају безготовинске уплате таксе по захтјеву 
странке, овлаштени службеник надлежне организационе 
јединице Општинске управе је дужан, одмах по пријему 
овог захтјева, задужити таксу са уплатнице у помоћној 
дневној евиденцији  наплаћене таксе.  

Водитељ поступка који врши обрачун општин-
ске административне таксе је дужан, одмах по издавању 
упутства о уплати, ову таксу задужити и након уплате на 
рачун повезати са задужењем у помоћној електронској 
бази података.

Нетаксирани или недовољно таксирани подне-
сци и други списи се примају од странака са конста-
тацијом да рјешење, или други акт који није довоњно 
таксиран,  не може бити сачињен, прије него странка 
плати прописану таксу.

Ако је нетаксиран или недовољно таксирани 
поднесак или други спис стигао поштом,  орган надле-
жан за одлучивање о захтјеву, дужан је позвати таксе-
ног обвезника и  опоменути га, да у року од 10 дана од 
примитка опомене, плати редовну таксу и таксу за издату 
опомену.

Лице које је платило таксу коју није било дужно 
платити, или је платило таксу у износу већем од пропи-
саног износа, или је странка платила за радњу коју орган 
није извршио из било којих разлога, има право на поврат 
више плаћене таксе.

Поступак за поврат таксе покреће се на захтјев 
странке, у законском року, а подноси се органу који је 
извршио обрачун и наплату таксе.  

Обрачун и контролу наплате таксе, као и 
извјештавање о наплаћеној такси, врше овлаштени 
службеници Општинске управе општине Градишка, за 
обрађене поднеске, рјешења, увјерења, овјере, преписе 
и преводе. 

Странке таксу (у вриједносним апоенима), 
купују на шалтерима Пошта Српске. Поште Српске су 
дужне истог дана, или најкасније слиједећег дана, 95% 
вриједности дневне продаје таксе, уплатити у корист 
рачуна јавних прихода општине Градишка, док 5% 
дневне вриједности продане таксе, Поште Српске задр-
жавају из чега наплаћују  провизију, за услугу чувања и 
промета општинске административне таксе.

У складу са тачком 21. Упутства о начину, 
поступку и контроли наплате општинске администра-
тивне таксе, Одјељење за финансије општине Градишка, 
у сарадњи са Одјељењем за општу управу Општине, 
мјесечно записнички врши сравњење уплаћене вријед-
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ности општинске административне таксе, са укупном 
мјесечном вриједности општинске административне 
таксе, која је приказана у Извјештају о наплаћеним (и 
поништеним) административним таксама у Образацу за 
таксу број 1, који се мјесечно доставља Министарству 
финансија Републике Српске.

Одјељење за општу управу општине Градишка, 
попуњава 3 мјесечна образца о наплаћеним администра-
тивним таксама и мјесечно извјештава Министарство 
финансија на Обрасцу за таксу број 1, који је збир Обра-
сца за таксу број 2 (овјере потписа, рукописа и преписа) 
и Обрасца за таксу број 3 (Матична служба),  у складу 
са тачком 32. Упутства о штампању, пуштању у оптицај, 
дистрибуцији, повлачењу из употребе и замјени админи-
стративних таксених марака („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 58/06).

Успоређивањем Обрасца број 1 - Извјештаја о 
наплаћеним општинским административним таксама 
(укупне вриједности мјесечног промета општинске 
административне таксе), са  трезорским Мјесечним 
извјештајем о уплаћеним непореским приходима од 
промета општинске административне таксе (у 95% 
вриједности промета општинске административне 
таксе), Одјељење за финансије општине Градишка 
и Одјељење за општу управу Општине, врше запис-
нички интерну контролу мјесечног промета вријед-
ности општинске административне таксе, у 2. степену и 
мјесечно обострано потписују записник, о чему мјесечно 
извјештавају начелнике својих одјељења. 

Интерна ревизија ће полугодишње утврђивати 
функционисање успостављених интерних контрола у 
наплати општинске административне таксе и писмено о 
истом  извјештавати Начелника општине.

2. Комуналне таксе

Члан 10.
Обрачун комуналне таксе врше надлежни 

органи, сваки из свог дјелокруга рада, у форми рјешења 
или другог акта, како је то прописано Законом о кому-
налним таксама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 4/12) и Одлуком о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 7/12 и 8/13), којом је 
прописана врста, висина, рокови и начин наплате кому-
налне таксе, као и ослобађање од плаћања комуналне 
таксе.

Акт из претходног става овог члана доноси се 
најкасније у року од мјесец дана, од дана подношења 
захтјева, или у року од два мјесеца, при чему се запис-
нички констатује разлог кашњења у изради рјешења.

Сваки издати акт, уколико га није преузела 
странка, доставља се странци поштом у року 8 дана, уз 
обезбјеђење доказа о извршеној достави, или на други 
законом прописан начин.

Комуналне таксе су приход буџета Општине, а 
утврђују се за:
а)  коришћење простора на јавним површинама, осим у 

сврху продаје штампе, књига и других публикација,
б) приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима и масовним скуповима,  осим музике која 
се репродукује електронским или механичким сред-
ствима,

в) истицање реклама на јавним и другим површинама, 
осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, 
магистралних и регионалних путева,

г) коришћење слободних површина за кампове, поста-
вљање шатора или других објеката привременог 
карактера, као и за картинг стазе, забавне стазе и 
циркусе,

д) коришћење витрина ради излагања робе ван послов-
них просторија,

ђ) држање пловних постројења, пловних направа и 
других објеката на води,

е) држање ресторана и других угоститељских и забавних 
објеката на води,

ж) коришћење ријечне обале у пословне сврхе,
з) истицање пословног имена правног лица или преду-

зетника на пословним просторијама. 
У случају да јединица локалне самоуправе 

наплаћује закуп у складу са посебним прописом, не 
може се за коришћење истог простора на јавној повр-
шини наплатити и комунална такса /тачка а) овог члана/.

Плаћање комуналне таксе, тачке од а) до ж), 
врши се по одредбама Одлуке о комуналним таксама, 
по тарифама прописаним чланом 13. општинске Одлуке, 
на основу појединачног рјешења које издаје Одјељење 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове 
Општинске управе општине Градишка.

2.1. Комуналне таксе за истицање  фирме - 
конто 722312  

Члан 11.
Комуналну таксу „за истицање пословног имена 

правног лица или предузетника на пословним просто-
ријама“ наплаћује за буџет Општине Пореска управа 
Републике Српске -  Подручна јединица Градишка, 
у складу са Законом о пореском поступку Републике 
Српске.

Обавезу плаћања комуналне таксе на фирму у 
годишњем износу имају сва правна лица, предузетници 
и други субјекти, који обављају дјелатност на подручју 
општине Градишка и који на објектима, чије је сједиште 
на подручју Општине, имају истакнуту фирму, или 
натпис који означава обављање дјелатности.

Такса на фирму утврђује се у годишњем износу, 
тако што странка подноси пореску пријаву на прописа-
ном обрасцу (ПП-КТ) до 31. марта текуће године, а плаћа 
се у двије једнаке рате и то: прва рата до 31.03. текуће 
године, а друга рата до 30.06. текуће године. Уколико 
се фирма региструје у другој половини године, дужна је 
уплатити  половину годишњег износа обрачунате таксе 
за истицање фирме. 

Пореска управа врши задужење и наплату 
комуналне таксе за истицање фирме, сходно одредбама 
Одлуке о комуналним таксама, а у складу са одредбама 
Закона о пореском поступку. 

Према одредбама Закона о Пореском поступку, у 
случају када таксени обвезник није правилно обрачунао, 
пријавио или платио обавезу, Пореска управа доноси 
рјешење за плаћање, а поступци принудне наплате 
(укључујући и припадајуће камате и трошкове) проводе 
се примјеном мјера предвиђених тим Законом.
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Податке о укупном задужењу и наплати ове 
комуналне таксе, ради праћења, прибавља Одјељење за 
финансије Општине од Пореске управе - Подручне једи-
нице Градишка, мјесечно, електронским путем.

Такса се утврђује у годишњем износу, а плаћа се 
у двије једнаке полугодишње рате. Подручна јединица 
пореске управе Градишка врши наплату комуналне таксе 
и остале послове, који законом нису стављени у надлеж-
ност Скупштине општине Градишка.

Прије издавања рјешења за рад предузетника, 
Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске 
управе општине Градишка провјерава, да ли је лице 
које је у поступку прибављања одобрења за рад, дужно 
Општини Градишка, по било којој основи, која је у 
надлежности Одјељења за финансије општине Градишка. 

Након издатог одобрења за предузетнички рад, 
Одјељење за привреду и пољопривреду је дужно, да у 
року од три дана, а најдуже у року од пет дана, по изда-
вању рјешења за рад предузетника, о истом обавјести 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове општине Градишка и Пореску управу Републике 
Српске - Подручна јединица Градишка, ради контроле 
извршења обавезе предузетника, односно плаћања кому-
налне таксе. 

Контролу примјене Одлуке о комуналним 
таксама врши Пореска управа Републике Српске - 
Подручна јединица Градишка и Комунална полиција 
општине Градишка.

2.2. Комуналне таксе за коришћење јавних  
површина - конто 722314

Члан 12.
Одјељење за урбанизам, комуналне и стамбене 

послове рјешењем утврђује обавезу плаћања за:
- комуналне таксе за коришћење простора - 

љетне баште,
- комуналне таксе за заузеће јавне површине за 

постављање уличних тезги,
- комуналне таксе за заузеће јавне површине 

ради одлагања и држања грађевинског и другог мате-
ријала, као и 

- комуналне таксе за заузеће јавне површине за 
постављање привремених монтажних објеката - киоска.

Рјешење се издаје свим правним и физичким 
лицима која поднесу захтјев за коришћење јавне повр-
шине за коју је прописано плаћање комуналне таксе, 
уколико су испуњени услови из Одлуке о комуналном 
реду („Службени Гласник општине Градишка“, број 
11/13). 

Члан 13.
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 

стамбене послове општине Градишка, путем овлашћеног 
службеника, а на основу поднесеног захтјева, на терену 
врши провјеру испуњености услова из Одлуке о кому-
налном реду, о чему  сачињава записник и рјешењем 
одобрава заузеће јавне површине за: љетне баште, 
уличне тезге, одлагања и држања грађевинског и другог 
материјала, или за постављање привремених монтажних 
објеката - киоска.

Водитељ поступка из Одјељења за урбанизам, 

грађење, комуналне и стамбене послове, доставља Кому-
налној полицији општине Градишка копију записника 
и издато Рјешење у којем је утврђена таксена обавеза и 
одређен рок за плаћање таксене обавезе.

Комунална полиција, комунално-инспекцијским 
надзором, провјерава чињенично стање на терену и у 
случају одступања од сачињених и достављених аката, 
налаже  усклађивање стања у одређеном року и поново 
провјерава отклоњеност утврђених неправилности након 
истека заданог рока.

Да би се остварио већи приход, Комунална 
полиција је дужна да у априлу и октобру појача надзор и 
предузима мјере из своје надлежности, о чему мјесечно 
извјештава Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове. 

Комунална полиција је дужна да све записнике, 
у којима је констатовано кршење важеће Одлуке о кому-
налном реду, накнадно достави ресорном Одјељењу 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове 
и омогући да ресорно Одјељење и накнадно прати и 
сарађује са Комуналном полицијом, на отклањању 
утврђених неправилности и што ефикасније наплати 
комуналне таксе. 

Руководиоц Комуналне полиције и руководство 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стам-
бене послове, су дужни организовати интерне контроле 
у изради документације о пружању комуналних услуга 
физичким и правним лицима, наплати комуналне таксе 
за извршене услуге и извјештавати мјесечно, тромје-
сечно, полугодишње и годишње о извршеним и неизвр-
шеним плановима рада у пружању услуга грађанима и 
правним лицима и наплати извршених услуга. 

2.3. Комунална такса за држање средстава за  
игру и забаву у угоститељским и другим  објек-
тима - конто 722315

Члан 14.
Приходи по овом основу се остварују у складу 

са Законом о комуналним таксама, примјеном Одлуке о 
комуналним таксама. 

Порески обвезници су дужни да обрачунају 
комуналну таксу и поднесу пореску пријаву на пропи-
саном обрасцу (ПП-КТ), који се користи истовремено 
за пријаву комуналне таксе за истицање фирме. Према 
Закону о пореском поступку, евиденцију о таксеним 
обвезницима, наплату таксе и спровођење поступка 
принудне наплате, врши Пореска управа.

Комунална полиција мјесечно провјерава, који 
објекти располажу основним средствима за игру и 
забаву и да ли за то посједују потребна одобрења издата 
од надлежних органа, а Одјељење за финансије, на 
темељу извјештаја Комуналне полиције, провјерава да 
ли је извршена уплата таксе, према средствима за игру 
и забаву, са којим обвезник у свом објекту  располаже. 
Уколико се утврди да такса  није плаћена, Комунална 
полиција поступа у складу са својим надлежностима и 
квартално извјештава Одјељење за финансије о статусу 
обвезника (испуњењу услова за рад) и плаћеним обаве-
зама.

2.4. Комунална такса за приређивање музичког
програма у објектима - конто 722316
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Члан 15. 
Приходи по овом основу се остварују у складу 

са Одлуком о комуналним таксама. На основу захтјева 
за извођење музике „уживо“ надлежни орган доноси акт 
којим утврђује обавезу плаћања и висину ове комуналне 
таксе.

Комунална полиција провјерава да ли се у 
угоститељским и њима сличним објектима приређују 
музички програми (музика „уживо“) и ако постоји, да 
ли власник објекта за то посједује адекватно одобрење, 
о чему, на мјесечном нивоу, извјештава Одјељење за 
финансије, које прати плаћање по том основу, у складу 
са издатим рјешењем.

Водитељ поступка који врши обрачун ове таксе 
је дужан, одмах по издавању упутства о уплати таксе, 
ову таксу задужити и одмах је по уплати на рачун (у 
Одјељењу за финансије), повезати са задужењем, у 
својој помоћној бази података.

2.5. Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа - конто 722318

Члан 16.
Коришћење рекламних табли - паноа, за које је 

предвиђено плаћање комуналне таксе, врши се на начин 
и под условима прописаним општинском Одлуком. 
Локацијске услове и одобрење за грађење рекламних 
табли - паноа, у складу са важећим прописима, издаје 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стам-
бене послове. Одобрење за њихово постављање издаје 
надлежни орган, у складу са Одлуком којом се уређује 
коришћење рекламних табли - паноа.

Водитељ поступка је дужан обрачунати кому-
налну таксу за коришћење рекламних паноа на основу 
одобрене површине, према захтјеву уз који је приложен 
приједлог изгледа (слика) рекламне табле - паноа.

Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
се обрачунава у годишњем износу и плаћа се унапред за 
годину дана. Странка је дужна платити износ комуналне 
таксе, на рачун и у року који је наведен у Рјешењу.

Водитељ поступка који врши обрачун комуналне 
таксе за коришћење рекламних паноа, дужан је, након 
издавања упутства о уплати таксе, задужити таксу, а по 
уплати таксе, повезати је са задужењем у својој помоћној 
евиденцији, након сравњења са Одјељењем за финан-
сије.

Комунална полиција на терену врши контролу 
чињеничног стања, у односу на издато рјешење и важеће 
прописе, контролише уредност документације обвез-
ника, одобрење за рад обвезника  и измирење обавезе. 
У случају неизмирења обавеза, Комунална полиција 
налаже уклањање рекламних паноа и без одлагања 
обавјештава ресорно одјељење о предузетим мјерама, 
да и ресорно одјељење и  Одјељењем за финансије 
предузму потребне мјере у искњижавању задужења и 
затварању предмета у којем је одузето право коришћења 
рекламног паноа.

2.6. Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање - конто 722319

Члан 17.
Наплата комуналне таксе за коришћење прос-

тора за паркирање  врши се у складу са  Одлуком о 
управљању јавним просторима за паркирање мотор-
них возила на подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 11/13).

Финансијска средства остварена наплатом 
паркирања на јавним просторима за паркирање возила  
представљају изворни приход буџета Општине.

2.7. Комунална такса на остале предмете такси-
рања - конто 722396

Члан 18.
Комуналну таксу на остале предмете таксирања 

чини комунална такса за такси легетимације, евиден-
циони број и коришћење такси стајалишта.

Приход од комуналне таксе за остале предмете 
таксирања остварује се према законским прописима и 
актима Скупштине општине Градишка.

Водитељ поступка издаје Рјешење на захтјев 
странке и даје странци писане инструкције, са свим 
потребним детаљима за уплату прихода од таксе (износ 
и рок за плаћање).

Водитељ поступка, који је издао рјешење на 
захтјев странке, дужан је, по издавању упутства о уплати 
таксе, ову таксу задужити, у сагласности са Одјељењем 
за финансије и одмах по уплати на рачун, повезати 
уплату са задужењем у својој помоћној бази података.

3. Накнаде

Члан 19. 
Обвезник плаћа накнаду за уређење градског 

грађевинског земљишта и приходе од земљишне ренте, 
приликом издавања одобрења за изградњу, а након 
извршене контроле техничке документације. Лицу 
које је инвеститор изградње објекта, не може се издати 
одобрење за грађење, нити се може извршити укњижење 
права грађења у земљишним и другим књигама, док се 
не достави доказ да је плаћена накнада за трошкове 
уређења (градског грађевинског земљишта) и једно-
кратна (земљишна) рента. По Одлуци може се одобрити 
и плаћање у ратама, најдуже на период од двије године од 
дана закључења уговора, само под условом да инвести-
тор нема доспјелих неизирених обавеза према општини 
о чему прилаже доказ.

Ако се уговори плаћање накнада на рате, води-
тељ поступка је дужан пратити рокове и уплате накнада 
на рате у евиденцији тока предмета, те исту мјесечно 
ускладити са радником Одјељења за финансије. 

Накнаду за коришћење комуналних добара од 
општег интерса (комунална накнада) плаћају власници 
или корисници стамбеног, пословног или другог прос-
тора, закупци, односно физичка и правна лица која су 
корисници објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње.

Физичка лица и предузетници који обављају 
дјелатност у складу са Законом о занатско-предузет-
ничкој дјелатности накнаду за кориштење комуналних 
добара од општег интереса (комунална накнаду)  плаћају 
мјесечно најкасније до 30-ог у мјесецу за протекли 
мјесец путем Система обједињене налате.

Правна лица и поједини корисници плаћају 
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накнаду тромјесечно или полугодишње, ако се тиме 
може постићи већа ефикасност у наплати накнаде. 

Комунална накнада за кориштење стајалишта за 
теретна моторна возила на граничном прелазу и царин-
ском терминалу плаћају корисници комуналне услуге 
путем инкасатора у готовом новцу, а на основу Упутства 
о начину спровођења Одлуке о утврђивању комуналне 
дјелатности од посебног друштвеног интереса – одржа-
вање стајалишта за теретна моторна возила, број 02-370-
1286/15, од 16.09.2015. године.

Остале врсте накнада из овог Правилника,  
Општина Градишка не обрачунава, него се по Закону 
уплаћују на Рачун Јавних прихода Републике, те се 
врши расподјела између Републике и Општине у законом 
одређеном проценту. 

 4. Закуп 

Члан 20.
Општина Градишка даје у закуп на привремено 

кориштење:
* Неизграђено грађевинско земљиште у државној 

својини,
* Изграђено грађевинско земљиште у државној својини 

- јавне површине и
* Пословне просторе и друге објекте општинске 

имовине.
Неизграђено грађевинско  земљиште се даје 

у закуп путем јавног конкурса након чега Начелник 
општине закључује уговор о закупу земљишта 

Изграђено грађевинско земљиште даје се у закуп 
непосредном погодбом на основу писменог захтјева 
заинтересованог лица. Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове израђује уговоре о закупу 
и доставља један овјерени примјерак уговора о закупу 
Одјељењу за финансије, које је дужно да прати рокове 
уплата и усаглашава их са водитељима поступака из 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове.

Водитељ поступка је дужан задужити приход 
од закупа у својој помоћној евиденцији прихода, или 
Евиденцији тока предмета и мјесечно пратити уплате 
усклађујући своју евиденцију са рачуноводстве-
ном евиденцијом, на основу чега сачињава мјесечни 
извјештај, који потписује водитељ поступка и  радник  
у Одјељењу за финансије у својству интерне контроле. 

Уколико закупопримац не поштује уговорене 
рокове плаћања и не уплати закупнину за два мјесеца 
узастопно, а није водитељу поступка оправдао такво 
стање, водитељ поступка је дужан покренути поступак 
за раскид уговора и доставити Одјељењу за финансије 
захтјев за обрачун законске затезне камате за период 
кашњења уплате прихода, у складу са важећим пропи-
сима.

 5. Приходи општинских органа управе и 
властити приходи буџетских корисника

Члан 21.
Приходи од општинских органа управе су 

накнаде за услуге Професионалне ватрогасне јединице, 

накнаде за ветеринарско санитарне прегледе, накнаде 
за излазак матичара на терен, накнаде за обрачунате 
трошкове техничког прегледа на завршеним објектима, 
накнаде за локацијске услове,  и др.) 

Накнада за услуге Професионалне ватрогасне 
јединице се обрачунава и фактурише у Одјељењу за 
финансије на основу радних налога, као доказа о извр-
шеним услугама Професионалне ватрогасне јединице. 

Одсјек за инспекцијске послове редовно врши 
ветеринарско-санитарне прегледе меса. За извршене 
услуге прегледа, клаонице и прерађивачи меса, уплаћују 
50% на рачун буџета општине, а 50% на рачун Буџета 
Републике Српске.

Накнада за излазак матичара на терен се уплаћује 
авансно, на основу Одлуке о одређивању висине накнаде 
за изношење матичне књиге вјенчаних ван просторија 
Административне службе општине Градишка („Служ-
бени гласник општине Градишка“, број 7/13).

Накнаде за обрачунате трошкове техничког 
прегледа на завршеним објектима плаћа инвеститор 
прије издавања одобрења за упротребу.

Накнаде за локацијске услове се плаћају 
унапријед приликом подношења захтјева за издавање 
локацијских услова (вршење увида на лицу мјеста, 
израда стручног мишљења за трајне објекте, за привре-
мене објекте, припремање урбанистичко-техничких 
услова и друго). 

Властити приходи буџетских корисника се 
остварују обављањем функција институција из обла-
сти социјалне и дјечије заштите, образовања и културе. 
Уплате ових прихода се врше на Рачуне јавних прихода 
општине, са обавезном назнаком буџетске организације 
чији је приход.

V  НАПЛАТА ПРИХОДА

Члан 22.
Обвезници уплате јавних прихода по било ком 

основу наведеном у овом Правилнику, дужни су да своје 
обавезе измире у року и на начин прописан актом којим 
је утврђена обавеза. Уплата јавних прихода врши се на 
Рачуне јавних прихода општине Градишка број:
• 567-323-10000645-84 отворен у Сбер банци а.д., Бања 

Лука,
• 551-033-00027120-36 отворен у Уникредит банци а.д., 

Бања Лука и 
• 555-007-05034883-60 отворен у Новој банци а.д., Бања 

Лука. 

Члан 23.
Надлежна одјељења за обрачун и наплату 

општинских прихода, из члана 5. овог Правилника, 
дужна су стално пратити све промјене које могу утицати 
на промјену висине општинских прихода (промјена 
таксене тарифе, промјена површине објеката, измјене 
закона и друго). Зависно од радњи које се предузимају 
у оквиру надлежности, одјељења врше првостепену 
контролу наплате јавних прихода.

За правилну примјену прописа којим се 
уређују општински непорески приходи буџета општине 
Градишка, одговорни су службеници који примјењују 
прописе, или  израђују акта на основу којих се стварају 
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обавезе плаћања општинских непореских прихода.
Уколико водитељ поступка не примјењује 

постојеће прописе, подлијеже дисциплинској одговор-
ности у складу са важећим Правилником о дисциплин-
ској и материјалној  одговорности запослених у општин-
ској, односно градској управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/14).

Службеник Одјељења за финансије задужен за 
праћење општинских непореских прихода, дужан је да, 
у сарадњи са руководиоцима основних организационих 
јединица, прати измјене прописа и предлаже потребно 
усклађивање одговарајућих одредби овог Правилника.

За ефикасну организацију наплате општинских 
непореских прихода и провођење интерних контрола у 
реализацији наплате општинских непореских прихода, 
одговорни су руководиоци основних организационих 
јединица, сваки у свом дјелокругу рада. 

Да би руководиоци основних организационих 
јединица  правовремено могли подузимати организа-
ционе мјере у наплати општинских непореских прихода, 
потребно је да водитељ поступка наплате општинских 
непореских прихода, мјесечно извјештава своје непос-
редне руководиоце. 

Извјештај водитеља поступка у одговарајућим 
организационим јединицама мора бити усклађен и 
потписан од стране радника Одјељења за финанансије, 
задуженог за праћење општинских непореских прихода, 
како дужник не би два мјесеца узастопно каснио у извр-
шавању своје обавезе и условио подузимање других 
мјера наплате према истом (раскидање уговора, наплата 
затезних камата због непоштивања заданих рокова 
плаћања, покретање поступка принудне наплате путем 
суда и друго).

Члан 24.
Контролу наплате непореских прихода у складу 

са законом и другим прописима врше службеници у 
свим организационим јединицама Општинске управе 
које стварају основу за наплату, односно наплаћују непо-
реске приходе буџета општине. 

Одјељење за финансије Општинске управе ће 
пратити рокове и уплате прихода на основу добијених 
уговора и рјешења о задужењу, те мјесечно извјешта-
вати водитеља поступка, који надаље врши првостепену 
контролу јавних прихода, уз редовно усклађивање са 
Одјељењем за финансије. 

Након првостепене контроле у организационим 
јединицама, у којима настају основе за наплату јавних 
прихода, Одјељење за финансије општине Градишка 
шаље опомене пред утужење, а уколико дужник ни након 
опомене не измири своје обавезе, Одјељење о истом 
обавјештава Одсјек за имовинско правне послове, у 
циљу покретања поступка принудне наплате.

Одговорни службеник Професионалне ватро-
гасне јединице је дужан једном мјесечно ускладити 
евиденцију о наплаћеним накнадама за извршене услуге 
са Одјељењем за финансије, које доставља преглед 
ненаплаћених потраживања. Професионална ватрогасна 
јединица шаље писмене опомене дужницима, те пред-
лаже мјере принудне наплате. 

Служба обједињене наплате у Одјељењу за 
финансије врши обрачун и наплату комуналних услуга, 
у своје име, а за рачун даваоца комуналних услуга. 

Наплаћена средства води на пролазном рачуну отворе-
ном код Уникредит банке а.д.,  са којег се сваког дана 
наплаћена средства преносе на рачуне даваоца комунал-
них услуга према износу на  јединственој уплатници.

У случају неблаговременог плаћања обавеза 
Служба обједињене наплате обезбједиће покретање 
спора против корисника комуналних услуга код надлеж-
ног суда, ради наплате главног дуга и одговарајуће 
камате, на начин и у роковима који ће искључити ризик 
законске застаре у плаћању обавеза.

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Одјељење за финансије и интерна ревизија ће 

свака три мјесеца, осим ако није другачије законом 
прописано, писмено извјештавати Начелника општине 
о стању потраживања општине и наплаћеним прихо-
дима кроз извјештаје о извршењу буџета, а руководиоци 
основних организационих јединица су дужни извјешта-
вати Начелника    општине о предузетим мјерама и 
активностима у циљу успјешније наплате општинских 
прихода.

Руководство Општинске управе општине 
Градишка је дужно организовати рад интерних контрола 
у извршењу планираних задатака, а постојеће ризике у 
пословању стављати под контролу и мјесечно, тромје-
сечно, полугодишње и годишњеме извјештавати о 
извршеним и неизвршеним плановима рада у пружању 
услуга грађанима и правним лицима.

Члан 26.
Интерна ревизија ће сваких шест мјесеци 

утврђивати функционалност организованих интерних 
контрола, руковођења и управљања ризицима и дати 
мишљење и препоруке за ефикасније извршење плани-
раних задатака у постојећим условима, у циљу пости-
зања што веће економичности и ефикасности у пружању 
услуга грађанима и предузетницима, водећи посебно 
рачуна о ефективности у наплати извршених услуга.

Члан 27.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје 

да важи Правилник о обрачуну, наплати и контроли 
наплате јавних прихода („Службени гласник општине 
Градишка“, број 5/08) и  Правилник о измјенама и допу-
нама правилника о обрачуну, наплати и контроли наплате 
јавних прихода, број: 02-022-60/11 од 23.03.2011. године.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Градишка.

Број: 02-022-104/16
Датум: 03.06.2016.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.
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На основу члана 39.и 40. Закона о буџетском сис-
тему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 43. и 
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 58. и 73. Статута општине Градишка (''Служ-
бени гласник општине Градишка'', број: 3/14), Начелник 
општине Градишка  д о н о с и: 

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 

ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У  II 
КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ

I
Оперативни финансијски план општине 

Градишка за период привременог финансирања у II 
кварталу 2016. године представља преглед планираних 
буџетских средстава и издатака у периоду од 01.04-
30.06.2016. године приказан у табеларном прегледу.

II
Буџетски корисници са планираним буџетским 

средствима располажу према приоритетима утврђеним 
Оперативним финансијским  планом.

III
Овај Оперативни финансијски  план престаје 

да важи даном ступања на снагу Одлуке о усвајању 
буџета општине Градишка за 2016. годину, а најкасније 
30.06.2016. године и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка''.

Број : 02-400-2/2016
Датум : 25.03.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.
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РЕД. 
БР.

БРОЈ 
КОНТА ОПИС  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.04-30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС.

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

25.727.500,00 6.431.000,00 6.432.750,00 12.863.750,00 50,00

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 21.779.050,00 5.798.000,00 5.638.600,00 11.436.600,00 52,51

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 13.353.900,00 3.538.500,00 3.533.500,00 7.072.000,00 52,96

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат. 

1.953.000,00 490.300,00 375.200,00 865.500,00 44,32

713111 Порез на приходе од сам.дјел. 150.000,00 40.000,00 45.000,00 85.000,00 56,67
713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 2.500,00 200,00 200,00 400,00 16,00
713113 Порез на лична примања 1.800.000,00 450.000,00 330.000,00 780.000,00 43,33
713114 Порез на лична примања лица која сам обав.привредну и 

пр.дјел.
500,00 100,00 0,00 100,00 20,00

1.2. 714000 Порези на имовину 1.058.000,00 260.500,00 150.200,00 410.700,00 38,82
714111 Порези на имовину 40.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25,00
714112 Порез на непокретност 988.000,00 250.000,00 150.000,00 400.000,00 40,49

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. 
ГОДИНЕ -  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАН. ИМОВИНУ

714112 Порез на непокретност 988.000,00 250.000,00 150.000,00 400.000,00 40,49
714211 Порези на насљеђе и поклон 10.000,00 500,00 200,00 700,00 7,00
714311 Порези на пренос непокретности и права 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга  30.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 50,00
71500 Порез  на промет производа и услуга (збир) 30.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 50,00

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  У И О 10.300.000,00 2.780.000,00 3.000.000,00 5.780.000,00 56,12
1.5. 719000 Остали порески приходи 12.900,00 200,00 600,00 800,00 6,20

719113 Порез на добитке од игара на срећу 12.900,00 200,00 600,00 800,00 6,20

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и 7.703.550,00 2.089.500,00 1.935.100,00 4.024.600,00 52,24
2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
1.061.500,00 275.200,00 290.200,00 565.400,00 53,26

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 300.000,00 75.000,00 80.000,00 155.000,00 51,67
721223 Приходи од земљишне ренте 600.000,00 150.000,00 200.000,00 350.000,00 58,33
721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 150.000,00 50.000,00 10.000,00 60.000,00 40,00
721300 Приходи од камата на новчана средства на банковним 

рачунима
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 1.500,00 200,00 200,00 400,00 26,67

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 6.562.050,00 1.789.300,00 1.623.900,00 3.413.200,00 52,01
2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 285.000,00 82.000,00 65.000,00 147.000,00 51,58

722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722121 Општинске административне таксе 285.000,00 82.000,00 65.000,00 147.000,00 51,58
2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 988.200,00 307.200,00 286.800,00 594.000,00 60,11

722312 Комуналне таксе на истицање фирми 650.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 61,54

722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 
прикљ.возила

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним пов. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе 

ван пословне просторија
2.000,00 500,00 100,00 600,00 30,00

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ 
ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ -  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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РЕД. 
БР.

БРОЈ 
КОНТА ОПИС  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.04-30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС.

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа 5.000,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 48,00

722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. моторних, 
друм.и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мј. 
која је за то одредила СО-е

300.000,00 100.000,00 80.000,00 180.000,00 60,00

722391 Комунална такса за коришћење слободних површина за 
капмове, постављање шатора или др.облике привр. кор.

30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 33,33

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

1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 100,00

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4.182.350,00 1.138.100,00 1.007.100,00 2.145.200,00 51,29
722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 50,00
722412 Накнаде за кориштење грађ.земљ. 10.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 50,00
722421 Накнаде за кориштење путева 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722424 Накнада за кориштење минералних сировина 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 40.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 75,00
722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-

средства за развој неразвијених дијелова општине 
остварена продајом шумских сортимената

500.000,00 200.000,00 100.000,00 300.000,00 60,00

722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у шумама 
у прив.својини

40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 50,00
у прив.својини

722440 Накнаде за кориштење вода (збир) 150.000,00       45.000,00 40.000,00 85.000,00 56,67

722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за 
заштиту биља

50.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 60,00

722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 50,00

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

1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 50,00

722463 Накнада за извађени материјал из водотока 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 50,00
722464 Накнада за воде за узгој рибе 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00
722465 Накнада за воде за индустријске процесе 250,00 50,00 50,00 100,00 40,00
722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од 

пожара
150.000,00 45.000,00 40.000,00 85.000,00 56,67

722491 Концесионе накнаде 80.000,00 45.000,00 25.000,00 70.000,00 87,50

2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1.106.500,00 262.000,00 265.000,00 527.000,00 47,63
722521 Приходи општинских органа управе 400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 50,00
722591 Властити приходи  буџетских корисника општине 

(збир)
706.500,00 162.000,00 165.000,00 327.000,00 46,28

722591 Центар за социјални рад 90.000,00 22.500,00 22.500,00 45.000,00 50,00
722591 Гимназија 25.000,00 1.500,00 2.500,00 4.000,00 16,00
722591 Средња стручна и техничка школа 44.000,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 13,64
722591 Техничка школа 32.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 12,50
722591 Предшколска установа Лепа Радић 380.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 52,63
722591 Културни центар 131.000,00 33.000,00 33.000,00 66.000,00 50,38
722591 Народна библиотека 4.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 44,44

2.3. 723000 Новчане казне 20.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 30,00
723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 20.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 30,00723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета имовин. 
корист у том поступку

20.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 30,00

2.4. 729000 Остали непорески приходи 60.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 66,67



„Службени гласник општине Градишка“ Број 3Страна 13

РЕД. 
БР.

БРОЈ 
КОНТА ОПИС  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.04-30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС.

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

729124 Остали непорески приходи 60.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 66,67

3. 731000 Грантови 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731211 Текући грантови од правних лица у земљи 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731221 Капитални грантови од правних лица у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

714.600,00 170.000,00 170.000,00 340.000,00 47,58

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

714.600,00 170.000,00 170.000,00 340.000,00 47,58

5. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 584.000,00 10.000,00 70.000,00 80.000,00 13,70

813110 Примици за  земљиште 300.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6,67
81711_ Примици по основу пореза на додату вриједност 284.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 21,13

6. 900000 Примици од финансијске имовине и задуживања 64.450,00 323.000,00 324.150,00 647.150,00 1.004,11
911400 Примици од наплате датих зајмова 10.000,00 2.000,00 3.150,00 5.150,00 51,50
921318 Примици од рефунд.отплаћених зајмова у земљи 54.450,00 321.000,00 321.000,00 642.000,00 1.179,06

7. *** Неутрошена намјенска средства из ранијих година 3.300.000,00 300.000,00 400.000,00 700.000,00 21,21

Неутрошена намјенска средства из ранијих година 3.300.000,00 300.000,00 400.000,00 700.000,00 21,21
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ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У 
I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

РЕД 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01-

30.06.16.
ИНД 

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25.727.500,00 6.431.000,00 6.432.750,00 12.863.750,00 50,00

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ 17.511.110,00 4.638.920,00 4.356.125,00 8.995.045,00 51,37

1. 410000 Текући расходи 17.411.110,00 4.613.920,00 4.331.125,00 8.945.045,00 51,38

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова 
запослених 

6.800.610,00 1.719.075,00 1.637.005,00 3.356.080,00 49,35
411100 Бруто плате  трошкова запослених  5.883.110,00 1.495.200,00 1.426.000,00 2.921.200,00 49,65
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених
917.500,00 223.875,00 211.005,00 434.880,00 47,40

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.670.550,00 1.277.075,00 1.322.270,00 2.599.345,00 55,65
412100 Расходи по основу закупа 50.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 30,00
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга
697.900,00 189.650,00 212.180,00 401.830,00 57,58

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

106.550,00    27.130,00      27.695,00      54.825,00          51,45

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 158.800,00    39.710,00      35.030,00      74.740,00          47,07
412500 Расходи за текуће одржавање 149.250,00 34.690,00 36.000,00 70.690,00 47,36
412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 

саобраћаја)
155.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 64,52

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 123.050,00 31.695,00 31.390,00 63.085,00 51,27
412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне 

и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске 
536.500,00 171.525,00 134.000,00 305.525,00 56,95

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

1.700.000,00 415.000,00 430.000,00 845.000,00 49,71

412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима 
комисија, радних група, одборничке накнаде, 
манифестације, поклони, репрезентација, расх.за 
бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, расходи 
по судским рјешењима, програмске активности 

993.500,00 307.675,00 360.975,00 668.650,00 67,30

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови

652.750,00 262.600,00 67.550,00 330.150,00 50,58

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 426.750,00 210.000,00 0,00 210.000,00 49,21
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи
189.000,00 50.000,00 65.000,00 115.000,00 60,85

413400 Расходи по основу камата на одобрене, а 
нереализоване зајмове из иностранства

26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413900 Расходи по основу затезних камата 10.500,00 2.600,00 2.550,00 5.150,00 49,05
1.4. 414000 Субвенције 400.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 25,00

414100 Субвенције 400.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 25,00
1.5. 415000 Грантови 1.827.200,00 516.420,00 493.550,00 1.009.970,00 55,27

415200 Грантови у земљи 1.827.200,00 516.420,00 493.550,00 1.009.970,00 55,27

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

3.060.000,00 788.750,00 760.750,00 1.549.500,00 50,64

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине

1.982.000,00 513.500,00 486.500,00 1.000.000,00 50,45
416200 Дознаке другим институцијама обавезног 

социјалног осигурања које се исплаћује из буџета 
општине и градова

120.000,00 30.000,00 28.000,00 58.000,00 48,33

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ  БУЏЕТСКИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   
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РЕД 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01-

30.06.16.
ИНД 

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 710.000,00 177.000,00 178.000,00 355.000,00 50,00
416300 Суфинансирање превоза ученика 248.000,00 68.250,00 68.250,00 136.500,00 55,04
416900 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета општине и градова
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ***** Буџетска резерва 100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.215.390,00 1.133.980,00 1.133.875,00 2.267.855,00 43,48

3. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 5.215.390,00 1.133.980,00 1.133.875,00 2.267.855,00 43,48

3.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.289.050,00 952.180,00 873.625,00 1.825.805,00 42,57
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката (стамбени објекти и остали обј., спортско-
рекреативни, саобраћајни објекти)

3.590.000,00 750.000,00 570.000,00 1.320.000,00 36,77

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

268.500,00 78.100,00 170.150,00 248.250,00 92,46

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 260.550,00 71.080,00 91.475,00 162.555,00 62,39
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 50,00
511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно 

пл.и пројектне док.)
160.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00 56,25

3.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовину

567.500,00 151.000,00 203.000,00 354.000,00 62,38
513100 Издаци за прибављање земљишта 550.000,00 150.000,00 200.000,00 350.000,00 63,64
513700 Издаци за лиценце 17.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 22,86

33. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.

70.100,00 18.300,00 19.750,00 38.050,00 54,28

3.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 288.740,00 12.500,00 37.500,00 50.000,00 17,32
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 288.740,00 12.500,00 37.500,00 50.000,00 17,32

610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33
611400 Депозити за пољопривредне кредите 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.926.000,00 653.100,00 907.750,00 1.560.850,00 53,34
621100 Издаци за отплату главница по ХОВ 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у 

земљи
1.430.000,00 353.100,00 604.750,00 957.850,00 66,98

621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  
земљи који се рефундирају (КП "Топлана")

1.271.000,00 300.000,00 303.000,00 603.000,00 47,44
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РЕД. 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

III Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             845.600,00 220.500,00 258.000,00 478.500,00 56,59

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 682.000,00 186.500,00 200.000,00 386.500,00 56,67

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 682.000,00 186.500,00 200.000,00 386.500,00 56,67

412100 Расходи по основу закупа 50.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 30,00

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

400.000,00 110.000,00 120.000,00 230.000,00 57,50

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

50.000,00 12.500,00 14.000,00 26.500,00 53,00

412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 60.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 50,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 50.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 60,00
412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 

вјештачења, компјутерске усл.) 
60.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 83,33

412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)  12.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 41,67

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 163.600,00 34.000,00 58.000,00 92.000,00 56,232. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 163.600,00 34.000,00 58.000,00 92.000,00 56,23

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  130.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 61,54

513700 Издаци за лиценце 17.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 22,86

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 16.100,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00 49,69

IV Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.401.000,00 1.352.500,00 1.254.500,00 2.607.000,00 48,27

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  5.121.000,00 1.342.500,00 1.219.500,00 2.562.000,00 50,03

1.1. 411000 Расходи за лична примања 4.755.000,00 1.210.000,00 1.125.000,00 2.335.000,00 49,11

411100 Расходи за бруто плате 4.100.000,00 1.050.000,00 975.000,00 2.025.000,00 49,39
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 655.000,00 160.000,00 150.000,00 310.000,00 47,33

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 366.000,00 132.500,00 94.500,00 227.000,00 62,02

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај) 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 50,00
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за 

услуге осигурања)
196.000,00 70.000,00 32.000,00 102.000,00 52,04

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

160.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 75,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 280.000,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 16,07
2.1. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 280.000,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 16,07

V Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

549.500,00 177.500,00 207.500,00 385.000,00 70,06

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474.500,00 72.500,00 72.500,00 145.000,00 30,561. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474.500,00 72.500,00 72.500,00 145.000,00 30,56

1.1. 414000 Субвенције 400.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 25,00
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50,00
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој  пословних зона 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. 415000 Грантови 74.500,00 22.500,00 22.500,00 45.000,00 60,40

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

74.500,00 22.500,00 22.500,00 45.000,00 60,40

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за подршку 

руралног развоја и развој  пословних зона)
0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33

611400 Депозити за пољопривредне кредите   75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II 
КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ   (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА)
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РЕД. 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

III Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             845.600,00 220.500,00 258.000,00 478.500,00 56,59

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 682.000,00 186.500,00 200.000,00 386.500,00 56,67

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 682.000,00 186.500,00 200.000,00 386.500,00 56,67

412100 Расходи по основу закупа 50.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 30,00

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

400.000,00 110.000,00 120.000,00 230.000,00 57,50

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

50.000,00 12.500,00 14.000,00 26.500,00 53,00

412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 60.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 50,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 50.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 60,00
412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 

вјештачења, компјутерске усл.) 
60.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 83,33

412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)  12.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 41,67

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 163.600,00 34.000,00 58.000,00 92.000,00 56,232. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 163.600,00 34.000,00 58.000,00 92.000,00 56,23

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  130.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 61,54

513700 Издаци за лиценце 17.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 22,86

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 16.100,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00 49,69

IV Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.401.000,00 1.352.500,00 1.254.500,00 2.607.000,00 48,27

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  5.121.000,00 1.342.500,00 1.219.500,00 2.562.000,00 50,03

1.1. 411000 Расходи за лична примања 4.755.000,00 1.210.000,00 1.125.000,00 2.335.000,00 49,11

411100 Расходи за бруто плате 4.100.000,00 1.050.000,00 975.000,00 2.025.000,00 49,39
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 655.000,00 160.000,00 150.000,00 310.000,00 47,33

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 366.000,00 132.500,00 94.500,00 227.000,00 62,02

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај) 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 50,00
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи за 

услуге осигурања)
196.000,00 70.000,00 32.000,00 102.000,00 52,04

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

160.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 75,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 280.000,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 16,07
2.1. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 280.000,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 16,07

V Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

549.500,00 177.500,00 207.500,00 385.000,00 70,06

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474.500,00 72.500,00 72.500,00 145.000,00 30,561. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474.500,00 72.500,00 72.500,00 145.000,00 30,56

1.1. 414000 Субвенције 400.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 25,00
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50,00
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој  пословних зона 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. 415000 Грантови 74.500,00 22.500,00 22.500,00 45.000,00 60,40

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

74.500,00 22.500,00 22.500,00 45.000,00 60,40

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за подршку 

руралног развоја и развој  пословних зона)
0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33

611400 Депозити за пољопривредне кредите   75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33
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РЕД. 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
VI Назив и број потрошачке јединице:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ   160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.027.200,00 528.800,00 475.300,00 1.004.100,00 49,53

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 1.977.200,00 518.800,00 465.300,00 984.100,00 49,77

1.1. 415200 Грантови у земљи 1.268.200,00 324.550,00 302.050,00 626.600,00 49,41

415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 400.000,00    100.000,00   100.000,00    200.000,00     50,00
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима 110.000,00    27.500,00     10.000,00      37.500,00       34,09
415200 Текући грант Град позориште 60.000,00      15.000,00     15.000,00      30.000,00       50,00
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка" 198.000,00    52.000,00     52.000,00      104.000,00     52,53
415200 Помоћ ОО Црвеног крста 80.000,00      20.000,00     20.000,00      40.000,00       50,00
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних 14.400,00      3.600,00       3.600,00        7.200,00         50,00
415200 Помоћ Удружење  пензионера 75.000,00      18.750,00     18.750,00      37.500,00       50,00
415200 Помоћ Војним пензионерима 4.200,00        1.050,00       1.050,00        2.100,00         50,00
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих 14.400,00      3.600,00       3.600,00        7.200,00         50,00
415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви 15.000,00      3.750,00       3.750,00        7.500,00         50,00
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима 22.000,00      5.500,00       5.500,00        11.000,00       50,00
415200 Помоћ Савезу инвалида рада 50,00415200 Помоћ Савезу инвалида рада 12.600,00      3.150,00       3.150,00        6.300,00         50,00
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата 12.600,00      3.150,00       3.150,00        6.300,00         50,00
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству 20.000,00      5.000,00       -                 5.000,00         25,00
415200 Помоћ Удружењу параплегичара  10.500,00      2.625,00       2.625,00        5.250,00         50,00
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас 10.500,00      2.625,00       2.625,00        5.250,00         50,00
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце 4.000,00        1.000,00       1.000,00        2.000,00         50,00
415200 Помоћ Удружењу самохраних родитеља 0,00 -                -                 -                 0,00
415200 Помоћ Удружењу Рома 5.000,00        1.250,00       1.250,00        2.500,00         50,00

415200 Помоћ Удружењу Црногораца 5.000,00        1.250,00       1.250,00        2.500,00         50,00
415200 Помоћ Удружењу Пољака 5.000,00        1.250,00       1.250,00        2.500,00         50,00
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена 5.000,00        1.250,00       1.250,00        2.500,00         50,00
415200 Подршка пројеката  омладинским организацијама 15.000,00      3.750,00       3.750,00        7.500,00         50,00
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама 60.000,00      20.000,00     20.000,00      40.000,00       66,67
415200 Дом здравља 80.000,00      20.000,00     20.000,00      40.000,00       50,00

415200 Мртвозорство 30.000,00      7.500,00       7.500,00        15.000,00       50,00
1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 461.000,00 126.000,00 95.000,00 221.000,00 47,94

416100 Стипендије 300.000,00    85.000,00     53.000,00      138.000,00     46,00
416100 Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте и ученике) 4.000,00        -                1.000,00        1.000,00         25,00
416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова 45.000,00      12.000,00     12.000,00      24.000,00       53,33
416100 Помоћ ромској популацији 25.000,00      6.250,00       6.250,00        12.500,00       50,00
416100 Остале помоћи појединцима 76.000,00      20.000,00     20.000,00      40.000,00       52,63
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу) 10.000,00

2.500,00       2.500,00        5.000,00         
50,00

2.500,00       2.500,00        5.000,00         
416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму) 1.000,00 250,00          250,00           500,00            50,00

1.3. 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова

248.000,00 68.250,00 68.250,00 136.500,00 55,04

416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија 195.000,00 55.000,00 55.000,00 110.000,00 56,41

416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  тр.исхране 53.000,00 13.250,00 13.250,00 26.500,00 50,00

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортско-рекреативних обј.

50.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40,00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  спортско-
рекреативних обј.

50.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40,00

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

2.280.000,00 574.000,00 609.000,00 1.183.000,00 51,89

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  1.870.000,00 469.000,00 484.000,00 953.000,00 50,96
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РЕД. 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
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ПЛАН ЗА 
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ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1.870.000,00 469.000,00 484.000,00 953.000,00 50,96

412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 155.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 64,52

412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр) 15.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 53,33

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
(расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, 
чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, 
уређење простора,  одржавање градских улица, одржавање 
хидромелиорационог сис.)

1.700.000,00 415.000,00 430.000,00 845.000,00 49,71

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 410.000,00 105.000,00 125.000,00 230.000,00 56,10

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 410.000,00 105.000,00 125.000,00 230.000,00 56,10

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 150.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00 66,67

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

100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50,00

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

80.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50,00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док) 80.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50,00511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док) 80.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50,00

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

406.000,00 104.000,00 104.000,00 208.000,00 51,23

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 376.000,00 94.000,00 94.000,00 188.000,00 50,00

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

250.000,00 62.500,00 62.500,00 125.000,00 50,00

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

250.000,00 62.500,00 62.500,00 125.000,00 50,00

415200 Грантови у земљи 126.000,00 31.500,00 31.500,00 63.000,00 50,00

415200 Борачка организација 50.000,00 12.500,00 12.500,00 25.000,00 50,00
415200 Удружење ратних војних инвалида 9.000,00 2.250,00 2.250,00 4.500,00 50,00
415200 ОО Субнор 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 50,00
415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38.000,00 9.500,00 9.500,00 19.000,00 50,00
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 9.000,00 2.250,00 2.250,00 4.500,00 50,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 66,67

511100   Издаци за изградњу и обнову спомен обиљежја (Програм борачко инв.заш.и 
заш-цивилних жртава рата)

30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 66,67

IX Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   
190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.648.250,00 965.600,00 1.065.250,00 2.030.850,00 55,67

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 722.250,00 312.500,00 157.500,00 470.000,00 65,07

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 70.000,00 50.000,00 90.000,00 140.000,00 200,00

412900 Расходи по судским рјешењима 70.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 71,43
412900 Остали непоменути расходи - КП Топлана 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 0,00

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 652.250,00 262.500,00 67.500,00 330.000,00 50,59
413100 Расходи по основу камата на ХОВ 426.750,00 210.000,00 0,00 210.000,00 49,21

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 189.000,00 50.000,00 65.000,00      115.000,00 60,85
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из ино 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413900 Расходи по основу затезних камата 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 50,00

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.926.000,00 653.100,00 907.750,00 1.560.850,00 53,34

621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1.430.000,00 353.100,00   604.750,00    957.850,00 66,98

621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се рефундирају 
(КП "Топлана")

1.271.000,00 300.000,00 303.000,00 603.000,00 47,44
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РЕД. 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД 

01.01-
31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.01-
30.06.16.

ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

X Назив и број потрошачке јед:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  РАЗВОЈ    210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           110.000,00 39.250,00 52.250,00 91.500,00 83,18

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 110.000,00 29.250,00 52.250,00 81.500,00 74,09

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412700 Расходи за стручне услуге 5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00

412900 Остали непоменути расходи   5.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 80,00
415200 Грантови за  подршку  пројеката 100.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 75,00

511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

XI Назив и број потрошачке јединице:    ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00

412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница) 5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница) 5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00

XII Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               86.000,00 21.500,00 21.500,00 43.000,00 50,00

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 86.000,00 21.500,00 21.500,00 43.000,00 50,00
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 86.000,00 21.500,00 21.500,00 43.000,00 50,00
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга
5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 50,00

412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме) 8.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 50,00
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног односа)  73.000,00 18.250,00 18.250,00 36.500,00 50,00

XIII Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      32.000,00 23.000,00 110.500,00 133.500,00 417,19

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 32.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 50,00

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 32.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 50,00

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 50,00

412500 Расходи за текуће одржавање 8.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 50,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 14.000,00 4.000,00 3.000,00 7.000,00 50,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 15.000,00 102.500,00 117.500,00 0,00

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

0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 4.000,00 8.500,00 12.500,00 0,00
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 0,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00

XIV  Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД    300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 495.360,00 128.700,00 119.000,00 247.700,00 50,00

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 492.360,00 128.000,00 118.750,00 246.750,00 50,12

1.1. 411000 Расходи за лична примања 436.610,00 113.000,00 106.000,00 219.000,00 50,16

411100 Расходи за бруто плате 361.610,00 94.000,00 90.000,00 184.000,00 50,88
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 75.000,00 19.000,00 16.000,00 35.000,00 46,67

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 53.750,00 14.530,00 12.700,00 27.230,00 50,66
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ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга
29.000,00 8.500,00 5.530,00 14.030,00 48,38

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

4.500,00 1.130,00 1.070,00 2.200,00 48,89

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 300,00 100,00 100,00 200,00 66,67
412500 Расходи за текуће одржавање 4.250,00 1.100,00 1.500,00 2.600,00 61,18
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 5.000,00 1.200,00 800,00 2.000,00 40,00
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) 

2.000,00 500,00 1.700,00 2.200,00 110,00

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

8.700,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 45,98

415200 Грантови у земљи 1.500,00 370,00 370,00 24,67
1.3. 413900 Расходи по основу затезних камата 500,00 100,00 50,00 150,00 30,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.000,00 700,00 250,00 950,00 31,67

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 700,00 250,00 950,00 31,67

XV Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 2.122.000,00 525.750,00 534.250,00 1.060.000,00 49,95XV Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.122.000,00 525.750,00 534.250,00 1.060.000,00 49,95

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 15.000,00 3.750,00 9.250,00 13.000,00 86,67

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

15.000,00 3.750,00 9.250,00 13.000,00 86,67

2. 415000 Грантови у земљи 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 71,43
415200 Грантови у земљи 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 50,00
3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова
2.100.000,00 522.000,00 520.000,00 1.042.000,00 49,62

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

1.270.000,00 315.000,00 314.000,00 629.000,00 49,53

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

120.000,00 30.000,00 28.000,00 58.000,00 48,33

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 710.000,00 177.000,00 178.000,00 355.000,00 50,00
416900 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

општине и градова - учешће у имплементацији пројектних активности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511600 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.265.000,00 314.500,00 318.000,00 632.500,00 50,00

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.247.000,00 310.000,00 316.500,00 626.500,00 50,24

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1.015.000,00 252.500,00 260.000,00 512.500,00 50,49

411100 Расходи за бруто плате 980.000,00 245.000,00 253.000,00 498.000,00 50,82
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 35.000,00 7.500,00 7.000,00 14.500,00 41,43

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 231.000,00 57.500,00 56.500,00 114.000,00 49,35
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга
43.000,00 10.750,00 13.000,00 23.750,00 55,23

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

14.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 50,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 120.000,00 30.000,00 26.000,00 56.000,00 46,67
412500 Расходи за текуће одржавање 15.000,00 3.750,00 2.500,00 6.250,00 41,67
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 50,00
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и 

рач.усл.,правне и админ.усл)
15.000,00 3.500,00 2.500,00 6.000,00 40,00

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

20.000,00 5.000,00 8.000,00 13.000,00 65,00

2. 416000 Дознаке на име соц.заштите 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.000,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00 33,33

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 15.000,00 3.750,00 0,00 3.750,00 25,00
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 3.000,00 750,00 1.500,00 2.250,00 75,00

XVII Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 235.600,00 58.900,00 57.400,00 116.300,00 49,36

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 233.600,00 57.800,00 56.400,00 114.200,00 48,89

1.1. 411000 Расходи за лична примања 185.000,00 47.800,00 49.000,00 96.800,00 52,321.1. 411000 Расходи за лична примања 185.000,00 47.800,00 49.000,00 96.800,00 52,32

411100 Расходи за бруто плате 150.000,00 39.000,00 40.000,00 79.000,00 52,67
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 35.000,00 8.800,00 9.000,00 17.800,00 50,86

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 48.600,00 10.000,00 7.400,00 17.400,00 35,80

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

3.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 233,33

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

1.600,00 800,00 200,00 1.000,00 62,50

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 500,00 0,00 500,00 50,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво) 7.000,00 1.050,00 1.100,00 2.150,00 30,71

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл)

1.000,00 900,00 600,00 1.500,00 150,00

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

35.000,00 3.250,00 2.000,00 5.250,00 15,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.000,00 1.100,00 1.000,00 2.100,00 105,00
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00 1.100,00 1.000,00 2.100,00 105,00

VIII Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 538.240,00 144.550,00 144.400,00 288.950,00 53,68

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 521.500,00 135.420,00 135.900,00 271.320,00 52,03

1.1. 411000 Расходи за лична примања 361.500,00 84.700,00 85.500,00 170.200,00 47,08

411100 Расходи за бруто плате 291.500,00 67.200,00 68.000,00 135.200,00 46,38

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 70.000,00 17.500,00 17.500,00 35.000,00 50,00411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 70.000,00 17.500,00 17.500,00 35.000,00 50,00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 160.000,00 50.720,00 50.400,00 101.120,00 63,20

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

65.000,00 21.000,00 19.000,00 40.000,00 61,54

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

5.000,00 1.120,00 1.200,00 2.320,00 46,40

412500 Расходи за текуће одржавање 9.000,00 2.100,00 2.200,00 4.300,00 47,78
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 8.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 50,00
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) 

12.000,00 7.500,00 6.000,00 13.500,00 112,50

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

61.000,00 17.000,00 20.000,00 37.000,00 60,66

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 16.740,00 9.130,00 8.500,00 17.630,00 105,32

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000,00 6.630,00 6.000,00 12.630,00 157,88
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ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 8.740,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 57,21

XIX Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 145.000,00 45.250,00 42.750,00 88.000,00 60,69

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 137.000,00 34.250,00 30.750,00 65.000,00 47,45
1.1. 411000 Расходи за лична примања 16.500,00 4.125,00 4.125,00 8.250,00 50,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 16.500,00 4.125,00 4.125,00 8.250,00 50,00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 120.500,00 30.125,00 26.625,00 56.750,00 47,10

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

50.000,00 12.500,00 12.500,00 25.000,00 50,00

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

8.000,00 2.000,00 2.200,00 4.200,00 52,50

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 9.000,00 2.250,00 500,00 2.750,00 30,56

412500 Расходи за текуће одржавање 22.000,00 5.500,00 2.000,00 7.500,00 34,09
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 10.500,00 2.625,00 2.000,00 4.625,00 44,05
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., 
9.500,00 2.375,00 4.000,00 6.375,00 67,11

рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., 
остале) 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

11.500,00 2.875,00 3.425,00 6.300,00 54,78

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8.000,00 11.000,00 12.000,00 23.000,00 287,50

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

0,00 9.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.000,00 1.750,00 1.750,00 3.500,00 50,00
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 1.000,00 250,00 250,00 500,00 50,00

XX Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 170.000,00 42.500,00 51.100,00 93.600,00 55,06

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 138.000,00 36.550,00 45.100,00 81.650,00 59,17

1.1. 411000 Расходи за лична примања 14.000,00 2.850,00 3.260,00 6.110,00 43,64

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 14.000,00 2.850,00 3.260,00 6.110,00 43,64
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 124.000,00 33.700,00 41.840,00 75.540,00 60,92

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

50.000,00 10.000,00 22.800,00 32.800,00 65,60

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

10.000,00 2.780,00 2.000,00 4.780,00 47,80

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 60,00
412500 Расходи за текуће одржавање 11.000,00 2.900,00 2.100,00 5.000,00 45,45
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 6.000,00 720,00 1.340,00 2.060,00 34,33
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
25.000,00 11.300,00 6.000,00 17.300,00 69,20

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 12.000,00 3.000,00 4.600,00 7.600,00 63,33412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

12.000,00 3.000,00 4.600,00 7.600,00 63,33

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 32.000,00 5.950,00 6.000,00 11.950,00 37,34
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 22.000,00 4.650,00 5.000,00 9.650,00 43,86
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 10.000,00 1.300,00 1.000,00 2.300,00 23,00

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

156.300,00 39.100,00 39.050,00 78.150,00 50,00

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 123.850,00 31.500,00 30.425,00 61.925,00 50,00
1.1. 411000 Расходи за лична примања 16.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 50,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 16.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 50,00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 107.850,00 27.500,00 26.425,00 53.925,00 50,00

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

43.900,00 9.350,00 11.600,00 20.950,00 47,72

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

11.050,00 2.800,00 2.725,00 5.525,00 50,00
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412400 Расходи за материјал за посебне намјене 9.300,00 2.300,00 2.350,00 4.650,00 50,00
412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 4.600,00 1.400,00 6.000,00 60,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4.300,00 1.000,00 1.150,00 2.150,00 50,00
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
7.500,00 3.250,00 500,00 3.750,00 50,00

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

21.800,00 4.200,00 6.700,00 10.900,00 50,00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 32.450,00 7.600,00 8.625,00 16.225,00 50,00
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек. 18.500,00 4.100,00 5.150,00 9.250,00 50,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 13.950,00 3.500,00 3.475,00 6.975,00 50,00

XXII Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 43.250,00 10.800,00 13.400,00 24.200,00 55,95

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 33.650,00 8.300,00 10.400,00 18.700,00 55,57
1.1. 411000 Расходи за лична примања 1.000,00 100,00 120,00 220,00 22,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1.000,00 100,00 120,00 220,00 22,00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 32.650,00 8.200,00 10.280,00 18.480,00 56,601.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 32.650,00 8.200,00 10.280,00 18.480,00 56,60

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

9.000,00 2.800,00 3.000,00 5.800,00 64,44

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

2.400,00 500,00 800,00 1.300,00 54,17

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 200,00 60,00 80,00 140,00 70,00
412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 240,00 300,00 540,00 54,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4.250,00 600,00 1.500,00 2.100,00 49,41
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
3.500,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 68,57

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

12.300,00 2.800,00 3.400,00 6.200,00 50,41

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.600,00 2.500,00 3.000,00 5.500,00 57,29
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.600,00 2.500,00 3.000,00 5.500,00 57,29
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А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1+2+3+4) 21.779.050,00 5.798.000,00 5.638.600,00 11.436.600,00 52,51

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 13.353.900,00 3.538.500,00 3.533.500,00 7.072.000,00 52,96

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат. 

1.953.000,00 490.300,00 375.200,00 865.500,00 44,32

1.2. 714000 Порези на имовину 1.058.000,00 260.500,00 150.200,00 410.700,00 38,82
1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга  30.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 50,00
1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  У И О 10.300.000,00 2.780.000,00 3.000.000,00 5.780.000,00 56,12
1.5. 719000 Остали порески приходи 12.900,00 200,00 600,00 800,00 6,20

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и 7.703.550,00 2.089.500,00 1.935.100,00 4.024.600,00 52,24
2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
1.061.500,00 275.200,00 290.200,00 565.400,00 53,26

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 6.562.050,00 1.789.300,00 1.623.900,00 3.413.200,00 52,01

2.3. 723000 Новчане казне 20.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 30,00

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ   (ОПШТИ ДИО)

2.3. 723000 Новчане казне 20.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 30,00
2.4. 729000 Остали непорески приходи 60.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 66,67

3. 731000 Грантови 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 781000 Трансфери између буџ.јединица различитих нивоа 
власти (Трансфери јединицама локалне самоуправе) 714.600,00 170.000,00 170.000,00 340.000,00 47,58

Б.  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (5+6) 17.511.110,00 4.638.920,00 4.356.125,00 8.995.045,00 51,37

5. 410000 Текући расходи 17.411.110,00 4.613.920,00 4.331.125,00 8.945.045,00 51,38

5.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених 6.800.610,00 1.719.075,00 1.637.005,00 3.356.080,00 49,35

5.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.670.550,00 1.277.075,00 1.322.270,00 2.599.345,00 55,65

5.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 652.750,00 262.600,00 67.550,00 330.150,00 50,58

5.4. 414000 Субвенције 400.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 25,00
5.5. 415000 Грантови 1.827.200,00 516.420,00 493.550,00 1.009.970,00 55,27

5.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 
буџ.општине

3.060.000,00 788.750,00 760.750,00 1.549.500,00 50,64

6. ***** Буџетска резерва 100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50,00

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 4.267.940,00 1.159.080,00 1.282.475,00 2.441.555,00 57,21

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I- -4.631.390,00 -1.123.980,00 -1.063.875,00 -2.187.855,00 47,24Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-
II)

-4.631.390,00 -1.123.980,00 -1.063.875,00 -2.187.855,00 47,24

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И 
II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ   (ОПШТИ ДИО)
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РЕД 
БР. КОНТО О П И С  БУЏЕТ  2015

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01-

31.03.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА 

ПЕРИОД 01.04-
30.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01-

30.06.16.
ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4)

7. 810000  I   Примици за нефинансијску имовину 584.000,00 10.000,00 70.000,00 80.000,00 13,70
813000 Примици за непоизведену сталну имовину 300.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6,67
817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 284.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 21,13

8. 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 5.215.390,00 1.133.980,00 1.133.875,00 2.267.855,00 43,48

8.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 4.289.050,00 952.180,00 873.625,00 1.825.805,00 42,57
8.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовиму 567.500,00 151.000,00 203.000,00 354.000,00 62,38

8.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.

70.100,00 18.300,00 19.750,00 38.050,00 54,28

8.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 288.740,00 12.500,00 37.500,00 50.000,00 17,32

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г) -363.450,00 35.100,00 218.600,00 253.700,00 -69,80
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 363.450,00 -35.100,00 -218.600,00 -253.700,00 -69,80
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  ( 
I-II )

-65.000,00 -3.000,00 -31.850,00 -34.850,00 53,62

9. 910000  I  Примици од финансијске имовине 10.000,00 2.000,00 3.150,00 5.150,00 51,50
911000 Примици од финансијске имовине 10.000,00 2.000,00 3.150,00 5.150,00 51,50

10. 610000 II  Издаци за финансијску имовину 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33
611000  Издаци за финансијску имовину 75.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 53,33

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  ( I - II ) -2.926.000,00 -653.100,00 -907.750,00 -1.560.850,00 53,34

11. 920000  I  Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921000   Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 620000 II Издаци за отплату дугова 2.926.000,00 653.100,00 907.750,00 1.560.850,00 53,34
621000 Издаци за отплату дугова 2.926.000,00 653.100,00 907.750,00 1.560.850,00 53,34

13. 920000  З  Примици од  рефундације отплаћених зајмова 54.450,00 321.000,00 321.000,00 642.000,00 1.179,06

921000  Примици од рефундације отплаћених зајмова у 
земљи

54.450,00 321.000,00 321.000,00 642.000,00 1.179,06

14. И  Расподјела суфицита из ранијих периода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. ***  И Неутрошена намјенска средства из ранијих година   3.300.000,00 300.000,00 400.000,00 700.000,00 21,21

Разлика у финансирању (Д+Ђ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 25.727.500,00 6.431.000,00 6.432.750,00 12.863.750,00 50,00

БУЏЕТСКА  ИЗДАЦИ 25.727.500,00 6.431.000,00 6.432.750,00 12.863.750,00 50,00
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Синтетика Опис  БУЏЕТ  2015
ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01-

31.03.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.04-

30.06.16.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.01-30.06.16.
ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 7 (6/3)

01 Опште јавне услуге 7.158.800,00         1.822.800,00           1.788.100,00           3.610.900,00          50,44            

03 Јавни ред и сигурност 192.000,00            42.000,00                143.000,00              185.000,00             96,35            

04 Економски послови 1.251.750,00         385.000,00              230.000,00              615.000,00             49,13            

06 Стамбено комуналне активности 5.806.000,00         1.554.000,00           1.339.000,00           2.893.000,00          49,83            

07 Здравство 215.000,00            28.750,00                28.750,00                57.500,00               26,74            

08 Рекреација, култура, религија 1.585.090,00         408.750,00              392.200,00              800.950,00             50,53            

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ   
(ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

09 Активности образовања 2.040.300,00         526.350,00              504.900,00              1.031.250,00          50,54            

10 Социјална заштита 3.793.560,00         970.250,00              969.050,00              1.939.300,00          51,12            

22.042.500,00       5.737.900,00           5.395.000,00           11.132.900,00        50,51            

11 Депозити за пољопривредне кредите 75.000,00              5.000,00                  35.000,00                40.000,00               53,33            

11 Издаци за фин.имовину и  отплату дугова и издаци за 
отплату неизмирених обавеза из ранијих година 

2.926.000,00         653.100,00              907.750,00              1.560.850,00          53,34            

11 Буџетска резерва
100.000,00            25.000,00                25.000,00                50.000,00               50,00            

3.101.000,00         683.100,00              967.750,00              1.650.850,00          53,24            

УКУПНО (примици за нефинансијску имовину) 584.000,00            10.000,00                70.000,00                80.000,00               13,70            

25.727.500,00       6.431.000,00           6.432.750,00           12.863.750,00        50,00            СВЕУКУПНО

УКУПНО (класификовани расходи)

УКУПНО (некласификовани расходи)

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ 
ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ   (ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. и  73.  Статута 
општине Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка”, број: 3/14), Начелник општине    д о н о с и 

О Д Л У К У 
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ 
РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗА ДЕПОЗИТЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА У ПРВОМ И 

ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ

I

(1) Одлуком о кориштењу средстава за подршку развоју 
пољопривреде и за депозите пољопривредних кредита 
у првом и другом кварталу 2016. године (у даљем 
тексту Одлука) утврђује се висина и начин расподјеле 
средстава, општи услови, поступак остваривања права 
на средства и спровођење надзора над утрошком 
средстава.

(2) Одлуком је предвиђено да средства буду усмјерена 
индивидуалним пољопри-вредним произвођачима и 
правним лицима (у даљем тексту корисници), који се 
баве пољопривредном производњом или доприносе 
њеном развоју.

II
(1) На основу оперативног финансијског плана за период 

привременог финансирања у првом и другом квар-
талу 2016. године предвиђена су средства за подршку 
развоју пољопривреде у износу од 100.000,00КМ и 
за депозите за пољопривредне кредите у износу од 
40.000,00 КМ.

(2) Средства из става 1. ове тачке ће се пласирати за :
1) депозите пољопривредних кредита: за подршку 

пољопривредне производње из области воћар-
ства, ратарства, повртарства, сточарства, виногра-
дарства, набавка пољопривредне механизације-
зације, те остале инвестиције у пољопривреди 
.........40.000,00 КМ

2) накнаду штета на пољопривредним усје-
вима, насталих услед дејства елементарних 
непогода и осталих штета на пољопривред-
ним газдинставима (интервентно дјеловање) 
.........10.000,00 КМ 

3) једнократне помоћи у случају угинућа домаћих 
животиња
.........7.500,00 КМ

4) рад пољoривредних удружења ....7.500,00 КМ
5) трошкове одржавања манифестација: “Сајам 

воћа и поврћа”, Изложба стоке”, ,,Коњичке игре”, 
,,Изложба меда”, ,,Здраво фест” и др
.........22.500,00 КМ

6) организовање стручних едукација, стручних 
екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима 
и др.
.........4.000,00 КМ

7) подршку капиталним инвестицијама у области:
1. говедарства, регистровани узгој приплодних 

јуница

.........7.500,00 КМ 
2. подршка вјештачком осјемењавању говеда
.........5.000,00 КМ
3. свињарства, регистровани узгој приплодних 

назимица
.........5.000,00 КМ
4. узгоја рибе, порибљавање вода
.........1.000,00 КМ
5. воћарства, подизање нових интензивних засада 
.........7.500,00 КМ 
6. повртарства, изградња нових пластеника
.........12.500,00 КМ
8) остало (у случају непредвиђених трошкова )
.........10.000,00 КМ

III
(1) Право на додјелу средстава из Одлуке, могу оства-

рити корисници са пребива- лиштем, односно сједиш-
тем у општини Градишка који имају засновану, или 
ће засновати пољопривредну производњу у првој 
половини 2016. године на подручју општине, односно 
својим дјеловањем доприносе развоју пољопривреде 
на подручју општине Градишка. 

(2) Корисници могу остварити право на средстава из 
тачке 2. Одлуке, само једном по истом основу.

IV
(1) Након доношења Одлуке Одјељење за привреду и 

пољопривреду ће путем средстава јавног информи-
сања обавијестити пољопривредне произвођаче о 
врсти и поступку остваривања права на подстицајна 
средства.

(2) Захтјев за сагласност на кориштење кредита са 
регресираном каматном стопом и друге видове 
подршке подноси се у шалтер сали Општинске управе 
Градишка (шалтер број 8). 

(3) Уз захтјев се прилаже следећа документација:
1) потврда из АПИФ-а о регистрацији пољопри-

вредног газдинства,
2) кућна листа (уколико подносилац захтјева није 

носилац пољопривредног газдинства),
3) копија личне карте подносиоца захтјева,
4) копија ЈИБ – а ако је подносилац захтјева правно 

лице, 
5) копија жиро рачуна или трансакционог рачуна,
6) доказ о измирењу обавеза према Пореској управи 

Републике Српске и општини Градишка путем 
Службе обједињене наплате за претходну годину 
(копија  пореског рачуна и уплатнице или потврда 
надлежне установе), изузев корисника средстава 
подршке која су прописана такчом 2. ставом 2. 
тачкама 5. и 6. Одлуке и 

7) остала документација која доказује оправданост 
поднесеног захтјева (потврде, 
 записници, рјешења, фотографије и слично). 

(4) Испуњеност услова за додјелу средстав утврђује и 
записнички констатује Комисија. Комисију именује 
Начелник општине и чине је предсједник и два члана
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(5) Висину одобрених средстава по захтјеву, одређује 
начелник Одјељења за привреду и пољопривреду на 
основу мишљења Комисије.

(6) Кредитна средства из тачке 2. Одлуке, додјељиват ће 
се индивидуалним пољопривредним произвођачима 
на основу Јавног конкурса. Јавни конкурс расписује 
Начелник општине. Комисија ће увидом у поднесене 
захтјеве сачинити записник и листу пољопривредних 
произвођача који испуњавају услове. Листу доставља 
банци, као приједлог за обраду захтјева за кредитна 
средства са регресираном каматном стопом.

(7) Банка утврђује кредитну способност предложених 
пољопривредних произвођача, те у складу са својим 
критеријумима одобрава кредит. За све одобрене 
кредите до 5.000,00 КМ и роком отплате до 12 
мјесеци, општина ће финансирати камату у цјелости.

 V
(1) Контролу утрошка одобрених средстава континуи-

рано ће вршити Одјељење за привреду и пољопри-
вреду.

(2) Износ новчаних средстава по овој Одлуци је огра-
ничен. 

VI
Начелник општине ће након доношeња Одлуке 

донијети Правилник о начину и условима расподјеле 
средстава за подршку развоју пољопривреде и за депо-
зите пољопривредних кредита у првом и другом квар-
талу 2016. године. 

VII
Одлука ступа на снагу даном доношења и обја-

вит ће се у „Службеном гласнику општине Градишка“. 

Број: 02-442-1/16
Датум: 25.04.2016. године
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број: 
3/14), и тачке 4. став 4. Одлуке о кориштењу средстава за 
подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопри-
вредних кредита у првом и другом кватралу 2016. године 
број: 02 – 442 - 1/16 од 25.04.2016. године, Начелник 
општине доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. Именује се Комисија за утврђивање испуњености 

услова за додјелу средстава из Одлуке о кориштењу 
средстава за подршку развоју пољопривреде и за 
депозите пољопривредних кредита у првом и другом 
кватралу 2016. године (у даљем тексту Комисија) у 
саставу:

1. Мисимовић Милутин, предсједник
2. Тубин Зоран, члан

3. Сладојевић Предраг, члан 
2. Задатак Комисије је следећи:

 - да сачини листу индивидуалних пољопривредних 
произвођача коју ће доставити банци , као приједлог 
за обраду захтјева за кредитна средства са регреси-
раном каматном стопом,

 - да одлучује и о свим другим захтјевима, које 
поднесу индивидуални пољопривредни произ-
вођачи и правна лица, а у вези средстава која су 
намјенски предвиђена Одлуком о кориштењу сред-
става за подршку развоју пољопривреде и за депо-
зите пољопривредних кредита у првом и другом 
кватралу 2016. године. 

3.  Извршење овог рјешења је у надлежности начелника 
Одјељења за привреду и пољопривреду.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-111-21/16
Датум: 26.04.2016. године
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, 
број: 3/14) и тачке 6. Одлуке о кориштењу средстава за 
подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопри-
вредних кредита у првом и другом кварталу 2016. године 
број: 02 – 442 - 1/16 од 25.04.2016. године, Начелник 
општине д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
о начину и условима расподјеле средстава за 
подршку развоју пољопривреде и за депозите 
пољопривредних кредита у првом и другом 

кварталу 2016. године

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о начину и условима расподјеле 

средстава за подршку развоју пољопривреде и за депо-
зите пољопривредних кредита у првом и другом квар-
талу 2016. године (у даљем тексту: Правилник) се 
прописују услови које морају испуњавати индивидуални 
пољопривредни произвођачи и правна лица (у даљем 
тексту: корисници), потребна документација, намјена 
новчаних средстава на основу Одлуке о кориштењу сред-
става за подршку развоју пољопривреде и за депозите 
пољопривредних кредита у првом и другом кварталу 
2016. године (у даљем тексту: Одлука) и критеријуми по 
којима се наведена средства додјељују. 

Члан 2.
(1) Општи услов за остваривање права на кориштење 

средстава из Одлуке је да корисници имају преби-
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валиште, односно сједиште у општини Градишка 
и да имају засновану или ће засновати пољопри-
вредну производњу у првој половини 2016. године 
на подручју општине (сточарску, воћарску, виногра-
дарску, ратарску или повртарску), односно да својим 
дјеловањем доприносе развоју пољопривреде на 
подручју општине Градишка. 

(2) Висина подстицаја се увећава за десет одсто (10 %) 
у случајевима када су подносиоци захтјева пољопри-
вредни произвођачи млађи од 30 година регистро-
вани као носиоци пољопривредних газдинстава. 

Члан 3.
Корисници подносе захтјев за додијелу сред-

става Одјељењу за привреду и пољопривреду Општинске 
управе Градишка на прописаном обрасцу, који се налази 
у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио.
1) Уз захтјев се прилаже следећа документација:

1. Потврда из АПИФ-а о упису у регистар пољопри-
вредних газдинстава, односно у регистар 
корисника подстицајних средстава, изузев за 
додјелу средства прописаних чланом 4. тачке 5. 
и 6., овог Правилника. За подстицај из члана 4. 
тачка 8. Правилника, Комисија за утврђивање 
испуњености услова за додјелу средстава из 
Одлуке (у даљем тексту: Комисија) у сваком поје-
диначном случају ће оцијенити да ли је потребна 
наведена потврда, 

2. Кућна листа (уколико подносилац захтјева није 
носилац пољопривредног газдинства),

3. Копија личне карте подносиоца захтјева, 
4. Копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно 

лице,
5. Копија рјешења о регистрацији удружења, задруге 

или привредног друштва,
6. Копија броја жирорачуна или трансакционог 

рачуна,
7. Доказ о измирењу обавеза према Пореској управи 

Републике Српске и општини Градишка путем 
Службе обједињене наплате за претходну годину 
(копија пореског рачуна и уплатнице или потврда 
надлежне установе), изузев корисника средстава 
подршке која су прописана чланом 4. тачкама 5. 
и 6. Правилника и 

8. Остала документација која доказује оправда-
ност поднесеног захтјева (потврде, рјешења, 
записници, фотографије и слично).

II НАМЈЕНА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4.
Средства из Одлуке ће се пласира за: 

1) Уплату намјенских депозита по одобреним пољопри-
вредним кредитима,

2) Накнаду штете на пољопривредним усјевима, наста-
лој услед дејства елементарних непогода и осталих 
штета на пољопривредним газдинствима (интер-
вентно дјеловање),

3) Једнократне помоћи у случају угинућа домаћих живо-
тиња,

4) Рад пољопривредних удружења,

5) Трошкове одржавања манифестација: ,,Сајам воћа и 
поврћа”, ,,Изложба стоке”, Коњичке игре”, ,,Изложба 
меда”, ,,Здраво фест” и др., 

6) Организовање стручних едукација, стручних екскур-
зија, посјета пољопривредним сајмовима и др., 

7) Подршку капиталним инвестицијама у области:
1. говедарства - регистровани узгој приплодних 

јуница,
2. подршка вјештачком осјемењавању говеда,
3. свињарства - регистровани узгој приплодних нази-

мица,
4. узгој рибе – порибљавање вода,
5. воћарства – подизање нових интензивних засада,
6. повртарства – изградња нових пластеника.

8) Остало (у случају непредвиђених трошкова).

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ

Члан 5.
1. Кредитна средства
(1) Право на средства за ову намјену имају индивиду-

ални пољопривредни произвођачи који ће тражена 
средства користити за следеће намјене:
1) набавку основног стада,
2) набавку товног материјала у сточарству,
3) набавку сточне хране,
4) изградњу и опремање рибњака,
5) садњу и одржавање воћњака и винограда,
6) садни и сјеменски материјал,
7) пластеничку производњу,
8) куповину пољопривредне механизације,
9) проширење и адаптацију пољопривредних обје-

ката,
10) изградњу складишних капацитета,
11) набавку опреме за наводњавање пољопривредних 

култура и
12) набавку репроматеријала за пољопривредну 

производњу.
(2) Захтјев за сагласност на кориштење кредита са 

регресираном каматном стопом се подноси на 
основу Јавног конкурса кога расписује Начелник 
Општине, уз који се прилаже документација из члана 
3. Правилника. 

(3) Комисија ће сачинити записник и листу пољопри-
вредних произвођача који испуњавају услове за 
додјелу кредитних средстава и исту доставити банци 
као приједлог за обраду кредитног захтјева. Банка 
утврђује кредитну способност предложених пољо- 
привредних произвођача, те у складу са својим 
критеријумима одобрава кредит. За све одобрене 
кредите до 5000,00 КМ и роком отплате до 12 
мјесеци, општина ће финансирати камату у цјелости.

2. Накнада штете на пољопривредним усјевима, 
насталој услед дејства елементарних непогода и оста-
лих штета на пољопривредним газдинствима (интер-
вентно дјеловање) 
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(1) Право на средства за ову намјену се утврђује на 
основу оправданости захтјева, приложене докумен-
тације из члана 3. Правилника, записника о процјени 
штете Комисије за случај настанка штета услед 
дејства елементарних непогода на пољопривредним 
усјевима, те осталих штета на пољопривредним 
газдинствима на подручју општине Градишка за 
2016. годину и записника Комисије.

(2) Средства за ове намјене ће се пласирати до висине 
предвиђене Одлуком, а износ по кориснику ће се 
одредити на основу мишљења Комисије.

(3) Максималан износ средстава по кориснику је до 50% 
од процјењене штете.

(4) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године. 

3. Једнократне помоћи у случају угинућа домаћих 
животиња
(1) Право на средства за ову намјену се утврђује на 

основу поднесеног захтјева, приложене документа-
ције из члана 3. Правилника, те записника или другог 
акта достављеног од стране надлежног ветеринара, 
комуналне полиције, ветеринарског инспектора, 
те Центра јавне безбједности или Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка о угинућу животиња 
и записника Комисије.

(2) Средства за ове намјене ће се пласирати до висине 
предвиђене Одлуком, а износ по кориснику ће се 
одредити на основу мишљења Комисије.

(3) Максималан износ средстава по кориснику је до 70% 
од настале штете.

(4) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

4. Рад пољопривредних удружења
(1) Право на средства за ову намјену се утврђује на 

основу поднесеног захтјева, приложене документа-
ције из члана 3. Правилника, програма рада за текућу 
годину, са образложењем утрошка новчаних сред-
става и записника Комисије. 

(2) Средства за ове намјене ће се пласирати до висине 
предвиђене Одлуком и не могу бити већа од 2000,00 
КМ по кориснику.

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године. 

5. Трошкови одржавања манифестација: ,,Сајам 
воћа и поврћа” ,,Изложба стоке”, ,,Коњичке игре”, 
,,Изложба меда”, ,,Здраво фест” и др. 

Средства за ове намјене ће се пласирати до 
износа предвиђеног Одлуком, а појединачно по манифес-
тацији на основу претходно сачињеног плана утрошка 
средстава. 
 6. Организовање стручних едукација, стручних 
екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима и 
др.
(1) Средства за ову намјену ће се додјељивати до висине 

предвиђене Одлуком, а на основу оправданости 
захтјева и приложене документације (програма 
одређене манифестације, позива организатора, броја 
учесника, предрачуна трошкова и слично ). 

(2) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

7. Подршка капиталним инвестицијама у области 
говедарства, свињарства, узгоја рибе, воћарства и 
повртарства 

7.1. Узгој приплодних јуница
(1) Право на средства за ову намјену имају узгајивачи 

говеда који узгоје једну или више приплодних јуница 
за обнову или проширење властитог стада и за које у 
2015. години нису остварили подстицајна средства. 
Средства се додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 3. Правил-
ника прилаже и :
1. рјешење Агенције за узгој и селекцију у сточар-

ству о упису у регистар узгајивача квалитетно 
приплодних животиња - говеда,

2. копије пасоша приплодних јуница и
3. записник Комисије. 

(2) Средства ће се пласирати до висине предвиђене 
Одлуком, а додјељују се по приплодној јуници. 
Износ по јуници ће се одредити након обраде свих 
приспјелих захтјева, сходно укупном броју јуница.

(3) Максималан износ подстицајних средстава по 
кориснику за ову врсту подсти-цаја је 2000,00 КМ.

(4) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

7.2. Подршка вјештачком осјемењавању говеда
(1) Право на средства за ову намјену имају узгајивачи 

говеда који изврше осјемењавање приплодних говеда 
сјеменом квалитетних бикова одрђене пасмине. 
Средства се додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 3. Правил-
ника прилаже и :
1. Потврда ветеринара о вјештачком осјемењавању 

са подацима о плоткињи и бику осјеменитељу,
2. Копија пасоша приплодног грла (јуница или 

крава), 
3. Копија педигреа бика осјеменитеља, 
4. Записник Комисије.

(2) Средства ће се пласирати до висине предвиђене 
Одлуком, а додјељују се по извршеном осјемења-
вању. Износ по једном осјемењавању ће се одредити 
након обраде свих приспјелих захтјева, сходно укуп-
ном броју захтјева. Комисија ће на основу приложене 
документације одлучити и записнички констатовати 
која приплодна грла су осјемењена сјеменом квали-
тетног бика, односно који узгајивач има право на 
наведена средства. 

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

7.3. Узгој приплодних назимица
(1) Право на средства за ову намјену имају узгајивачи 

свиња који узгоје приплодне назимице за обнову 
или проширење властитог стада и за које у 2015. 
години нису остварили подстицајна средства. Сред-
ства се додјељују на основу поднесеног захтјева уз 
који се поред документације из члана 3. Правилника 
прилаже и :
1. рјешење Агенције за узгој и селекцију у сточар-

ству о упису у регистар узгајивача квалитетно 
приплодних животиња-свиња и
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 2. записник Комисије. 
(2) Средства ће се пласирати до висине предвиђене 

Одлуком, а додјељују се по приплодној назимици. 
Износ по назимици ће се одредити након обраде 
свих приспјелих захтјева, сходно укупном броју 
назимица.

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

 7.4. Узгој рибе
 (1) Право на средства за ову намјену имају риболовна 

друштва која изврше порибљавања водотока и језера 
на подручју општине. Средства ће се пласирати 
до висине предвиђене Одлуком, а додјељују се на 
основу поднесеног захтјева уз који се поред докумен-
тације из члана 3. Правилника прилаже и следеће: 
1. план порибљавања 
2. предрачуном трошкова и 
3. записник Комисије. 

(2) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

7.5. Воћарство 
(1) Право на подстицајна средства за подизање више-

годишњих интензивних засада јабучастог (осим 
јабуке), коштичавог и језграстог воћа, те винограда 
и јагодичастог воћа имају корисници који су извр-
шили улагања за наведену намјену у првој половини 
текуће године. 

(2) Минимална површина за кориштење подстицаја је 
за засад јабучастог, коштичавог и језграстог воћа 
од једног хектара (1 ha), са одговарајућим бројем 
садница по хектару и то: 
1. за јабучасте воћне врсте минимално 1000 садница 

по хектару; 
2. за коштичаве воћне врсте минимално 800 садница 

по хектару и 
3. за језграсто минимално 120 садница по хектару. 

(3) Минимална површина за кориштење подстицаја за 
подизање винограда и јагодичастог воћа је 0,2 ha 
(хектара).

(4) Средства се додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 3. Правил-
ника прилаже и:    
1. рачун о набавци садног материјала, 
2. декларација о квалитету садног материјала и 
3. записник Комисије, 

(5) Средства ће се пласирати до висине предвиђене 
Одлуком, а додјељују се по садници. Износ по 
садници ће се одредити након обраде свих приспје-
лих захтјева и утврђивања укупног броја засађених 
садница. 

(6) Максималан износ подстицајних средстава по 
кориснику за ову врсту подстицаја је 1000,00 КМ. 

(7) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

7.6. Повртарство
(1) Право на подстицајна средства за изградњу нових 

пластеника укупне корисне површине од најмање 

500 m2 имају корисници који су након 30.09.2015. 
године и у првој половини текуће године извршили 
улагања за наведену намjену. 

(2) Средства се додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 3. Правил-
ника приложе и: 
1. рачуни уз фискални рачун о набавци репромате-

ријала и 
2. записник Комисије,

(3) Средства ће се пласирати до висине 
предвиђене Одлуком, а додјељују се по квадратном 
метру пластеника. Износ подстицајних средстава по 
квадратном метру ће се одредити након обраде свих 
захтјева и утврђивања укупне површине свих изграђених 
пластеника.
(4) За регистроване носиоце пољопривредних газдин-

става женског пола, висина подстицаја се увећава за 
десет одсто (10 %.).

(5) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

8. Остало (у случају непредвиђених трошкова)
(1) Право на средства за ову намјену се утврђује на 

основу оправданости захтјева, приложене доку-
ментације, записника Комисије за случај настанка 
штета услед дејства елементарних непогода на 
пољопривредним усјевима, те осталих штета на 
пољопривредним газдинствима на подручју општине 
Градишка за 2016. годину ( ако се ради о накнади 
штете) и записника Комисије. 

 (2) Средства за ове намјене ће се пласирати до висине 
предвиђене Одлуком, а износ по кориснику ће се 
одредити на основу мишљења Комисије. 

 (3) Крајњи рок за подношење захтјева је 20. јуни текуће 
године.

Члан 6.
У складу са критеријима из члана 5. овог 

Правилника, Комисија ће увидом у приложену докумен-
тацију и увиђајем на лицу мјеста, ако оцјени да је то 
неопходно, утврдити стварно чињенично стање, односно 
оправданост захтјева за додјелу средстава. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

(1) Средства подршке за све намјене наведене у члану 
4. овог Правилника одобравају се крајњим корисни-
цима до висине предвиђене Одлуком.

(2) Висину средстава на основу мишљења Комисије, 
одређује начелник Одјељења за привреду и пољопри-
вреду.

(3) Корисници могу остварити право на средстава из 
Одлуке, само једном по истом основу.

Члан 8.
(1) Средства подршке не могу остварити корисници, 

који нису измирили обавезе према Пореској управи 
Републике Српске и општини Градишка путем 
Службе обједињене наплате за претходну годину. 

 (2) Обавези из претходног става овог члана не 
подлијежу корисници средстава подршке која су 
прописана чланом 4. тачкама 5. и 6. овог Правил-
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ника.
Члан 9.

За провођење овог Правилника задужује се 
Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске 
управе Градишка.

Члан 10.
Oвај Правилник ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 
Градишка“.

Број:  02-022-85/16
Датум:  03.05.2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

 

Република 
Српска 

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ГРАДИШКА 
Одјељење за привреду и пољопривреду 

 

Образац 1. 

 

  

БПГ/БК                

ЈМБ/ЈИБ              
 
Презиме и име / назив   
подносиоца захтјева 

 

Адреса / сједиште подносиоца 
захтјева 

 
 

Контакт телефон   

 
Број текућег / жиро рачуна                    

Назив банке  
 
Датум         

 

 
 
 
 

Предмет  подстицаја 

 
 
 
 
 

 
Уз захтјев прилажем следећу документацију: 
 

1 Потврда о  упису у регистар  пољопривредних  газдинства,односно у регистар корисника подстицајних 
средстава (нова база података) 

2 Кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац  пољопривредног газдинства) 

3 Копија личне карте подносиоца захтјева 

4 Копија жиро/текућег – трансакционог рачуна 

5 Копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно лице 

6 Доказ о измирењу  обавезе према Пореској управи Републике Српске  за претходну годину (копија 
рачуна и уплатнице или  потврда) 

7 Доказ о измирењу  обавезе према  општини Градишка путем Службе обједињене наплате за претходну 
годину (копија рачуна и уплатнице  или  потврда)  

8  

9  

10  

11  
         

Потпис подносиоца захтјева 
 

__________________________________ 

З А Х Т Ј Е В 
за додјелу средстава  у 2016. години 
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На основу члана 10. Одлуке о условима и 
начину обављања јавног превоза лица и ствари на 
подручју општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број: 7/09), члана 5. Правилника о 
усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени 
гласник општине Градишка", број: 2/10 и 5/10) и члана 
73. Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број: 3/14) Начелник општине 
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за усклађивање редова 
вожње у приградском саобраћају на подручју 
општине Градишка за период од 01.06.2016-

31.05.2017.године
1. Именује се Комисија за усклађивање и регистрацију 

редова вожње у саставу:
- Билбија Жељко, предсједник,
- Кудра Сафета, члан,
- Ђаковић Свјетлана, члан, 
- Ђурић Свјетлана, члан и 
- Вукелић Немања, члан.

2. Задатак Комисије је да проведе постпак усклађи-
вања редова вожње у складу са Законом о превозу у 
друмском саобраћају и Правилником о критеријима, 
начину и поступку ускпађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија у приградском саобраћају 
општине Градишка.

3. Административне послове за потребе комисије 
обавиће Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у "Службеном гласнику општине Градишка".

Број:  02-111-19/16.
Датум: 20.04.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 73. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“, број 3/14) и 
Правилника о расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору општине Градишка (“Службени гла-
сник општине Градишка“, број 4/12 и 1/14), Начелник 
општине Градишка, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за преглед и  

утврђивање стања спортских објеката на 
подручју општине Градишка

I 
Именује се Комисија за преглед и утврђи-

вање стања спортских објеката на подручју општине 
Градишка ( у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Драган Ђаковић, предсједник,
2. Владимир Грабеж, члан и
3. Душко Иветић, члан.

II
Задатак Комисије је да у поступку додјеле сред-

става за суфинансирање изградње и опремања спорт-
ских објеката, а на основу захтјева спортских клубова 
који конкуришу за додјелу средстава, изврши преглед и 
утврди стање спортских објаката на подручју општине 
Градишка. 

Комисија врши контролу утрошених средстава 
у  спортским клубовима којима су додјељена средства за  
изградњу и опремање спортског објеката.

III
О извреном прегледу Комисија је дужна сачи-

нити записник и исти доставити Начелнику општине и 
начелнику Одјељења за друштвене дјелатности.

IV
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у "Службеном гласнику општине Градишка“.
Број:  02-111-15/16.
Датум: 04.04.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу чланова 72. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 58. Статута општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14), а у складу са чланом 14, став 3. Закона о социјалној 
заштити Републике Српске и јачања система социјалне 
заштите и инклузије дјеце и пунољетних лица, те импле-
ментације Ревидиране стратегије за имплементацију Ане-
кса VII Дејтонског мировног споразума и унапрјеђења 
питања од значаја за расељена лица и повратнике на 
нивоу општине Градишка, Начелник општине Градишка 
д о н о с и

ОДЛУКУ 
о именовању Општинског оперативног тима 

(ООТ) Општине Градишка

Члан 1.
Овом Одлуком именује се Општински опера-

тивни тим (ООТ) при Комисији за социјалну заштиту и 
инклузију Општине Градишка, у саставу:

1. Драгана Илић, Одјељење за друштвене 
дјелатности, 

2. Младен Крсмановић, Кабинет начелника 
општине, 

3. Љубимко Чакаљ, Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 

4. Милан Хрвачевић, Одјељење за урбанизам, 
грађење,  комуналне и стамбене послове, 

5. Драгана Бјелић, Одјељење за друштвене 
дјелатности, 

6. Милан Ђунић, Одјељење за општу управу,  
7. Биљана Ковачевић, ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Градишка, 
8. Невен Сакан, ЦЗМЗ ЈЗУ „Дом здравља“ 
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Градишка, 
9. Зоран Рајковић, О.Ш. „Васа Чубриловић“ 

Градишкa,
10. Саша Ратковић, Полицијска станица 

Градишка
11. Сакиба Шахиновић, представница невла-

диног сектора, 
12. Зорица Благић, представник невладиног 

сектора.
У зависности од сегмента имплементације 

предметног пројекта, уколико се укаже потреба, задр-
жава се алтернативно право, тј. могућност ангажовања-
додатних  стручних лица којa нису обухваћена чл.1. овог 
рјешења.

За предсједника Општинског оперативног тима 
именује се Драгана Илић.

Општинском оперативном тиму се зависно од 
активности прикључују чланови Комисије за социјалну 
заштиту и инклузију, представници UNHCR-a и чланови 
из реда пројектних партнера, те по потреби представ-
ници релевантних министарстава и других организа-
ција од интереса за успјешну имплементацију пројекта 
(OSCE-a итд.).

Чланови  Општинског оперативног тима се 
разврставају у три радне групе: 

• Радна група за становање, 
• Радна група за економску одрживост и 
• Радна група за социјалну заштиту и инклузију.

Члан 2.
У Радну групу за становање именују се:
1. Милан Хрвачевић, Одјељење за урбанизам, 

грађење,  комуналне и стамбене послове, 
2. Драгана Илић,  Одјељење за друштвене 

дјелатности,
3. Сакиба Шахиновић, представница невлади-

ног сектора,
4. Зорица Благић, представник невладиног 

сектора,            
5. Олга Фемић, представница UNHCR-a,
6. Азема Авдушиновић, представница HWA, 

партнера за пројекте изградње/обнове стам-
бених објеката,

7. Сањин Хасанбеговић, представник HWA, 
партнера за пројекте изградње/обнове стам-
бених објеката.

Предсједавајући Радне групе за становање је 
један од представника партнера за имплементацију.

Члан 3.
У Радну групу за економску одрживост именују 

се:
1. Крсмановић Младен, Кабинет начелника 

општине,
2. Љубимко Чакаљ, Одјељење за привреду и 

пољопривреду,
3. Сакиба Шахиновић, представница невлади-

ног сектора, 
4. Зорица Благић, представник невладиног 

сектора,
5. Олга Фемић, представница UNHCR-a,
6.Божица Павковић-Ђурић, представница BHLS-

a, партнера за основну економску одрживост,
7. Рената Томић, представница BHLS-a, парт-

нера за основну економску одрживост.
Предсједавајући Радне групе за економску 

одрживост је један од представникa партнера за импле-
ментацију.

Члан 4.
У Радну групу за социјалну заштиту и инклузију 

именују се:
1. Драгана Илић, Одјељење за друштвене 

дјелатности,
2. Драгана Бјелић, Одјељење за друштвене 

дјелатности, 
3. Милан Ђунић, Одјељење за општу управу,
4. Биљана Ковачевић, ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Градишка,
5. Невен Сакан,  ЦЗМЗ ЈЗУ „Дом здравља“ 

Градишка,
6. Зоран Рајковић, О.Ш. „Васа Чубриловић“ 

Градишка, 
7. Саша Ратковић, Полицијска станица 

Градишка, 
8. Сакиба Шахиновић, представница невлади-

ног сектора.
За предсједника Радне групе за социјалну 

заштиту и инклузију именује се Драгана Илић.
У зависности од сегмента имплементације 

предметног пројекта, уколико се укаже потреба, задр-
жава се алтернативно право, тј. могућност ангажовања  
додатних  стручних лица која нису обухваћена чл.1., 
чл.2, чл.3. и чл.4. ове одлуке.

Члан 5.
Општински оперативни тим Општине Градишка 

успостављен је као облик активне подршке Комисији за 
социјалну заштиту и инклузију Општине Градишка у 
активностима Пројекта „Подршка трајним рјешењима 
Ревидиране стратегије за проведбу Анекса VII Дејтон-
ског мировног споразума“ и остваривању унапрjеђења 
приступа правним и инклузивним социјалним услугама, 
стварању услова за одржива економска рјешења, обез-
бјеђивању стамбених рјешења и свим другим пројект-
ним активностима.

Члан 6.
Мандат Радне групе за становање и Радне групе 

за економску одрживост је током трајања пројекта.
Чланови Радне групе за социјалну заштиту и инклузију  
су стално општинско тијело које дјелује при Комисији 
за социјалну заштиту и инклузију Општине Градишка.

Члан 7.
Предсједници радних група о свом раду 

извјештавају предсједника Општинског оперативног 
тима, а предсједсједник Општинског оперативног тима 
извјештава Комисију за социјалну заштиту и инклузију 
Општине Градишка.

Граматички изрази употријебљени у овој одлуци 
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за означавање мушког и женског рода подразумијевају 
оба пола.

Члан 8.
Даном доношења ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука о именовању Општинског оперативног 
тима (ООТ) Општине Градишка, број 02-111-28/15 од 
дана, 6.07.2015. године, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка".
Број: 02-111-18/16
Датум: 19.04.2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу чланова 72. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 58. Статута општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14), а у складу са чланом 14, став 3. Закона о социјалној 
заштити Републике Српске и јачања система социјалне 
заштите и инклузије дјеце и пунољетних лица, те импле-
ментације Ревидиране стратегије за имплементацију 
Анекса VII Дејтонског мировног споразума и унапређења 
питања од значаја за расељена лица и повратнике на 
нивоу општине Градишка, Начелник општине Градишка   
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању Комисије за социјалну заштиту и 

инклузију Општине Градишка

Члан 1.
Овим рјешењем именује се Комисија за 

социјалну заштиту и инклузију Општине Градишка, у 
саставу:

1. Младен Крсмановић, савјетник Начелника 
општине, 

2. Вујадин Миљић, начелник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту,

3. Сузана Шормаз, в.д. директорица ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Градишка, 

4. Др Милан Шврака, в.д. директор ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, 

5. Зора Малешевић, директорица О.Ш. „Козар-
ска дјеца“ Градишка,

6. Жељко Пузић, командир Полицијске станице 
Градишка, 

7. Зорица Благић, представник НВО сектора.
У зависности од сегмента имплементације 

предметног пројекта, уколико се укаже потреба, задр-
жава се алтернативно право, тј. могућност ангажовања  
додатних  стручних лица која нису обухваћена чл.1. овог 
рјешења.

За предсједника Комисије именује се Младен 
Крсмановић.

Члан 2.
Задаци Комисије из члана 1. овог рјешења су:

Утицај на даљњи развој и јачање социјалне 
заштите и инклузије са посебним фокусом на дјецу и 
породице, те расељена лица и повратнике у Општини 
Градишка, кроз планирање и координацију активности 
у међусобној сарадњи свих релевантних сектора који 
пружају услуге или подршку за побољшање статуса 
маргинализованих група грађана са подручја општине 
Градишка.

У току имплементације Пројекта „Подршка 
трајним рјешењима Ревидиране стратегије за проведбу 
Анекса VII  Дејтонског мировног споразума“, Коми-
сија има круцијалну улогу и одговорна је за цјелокупну 
имплементацију компоненте социјалне заштите и инклу-
зије, те координацију, размјену инфромација и праћење 
других пројектних активности у складу са релевант-
ним законским прописима и пројектним циљевима,  а 
сарађује са  UNHCR-ом и свим партнерима Пројека: 
Развојни фонд Уједињених нација (UNDP), Дјечији фонд 
Уједињених нација (UNICEF), Међународна организа-
ција за миграције (IOM), Хилфсwерк Аустриа Интер-
натионал (HWA), Босански хуманитарни логистички 
сервис (BHLS), Фондација локалне демократије (FLD) 
и Ваша права БиХ (VP), те пружа подршку пројектним 
активностима које реализују технички партнери ангажо-
вани од стране пројектних партнера.

Комисија прати и извјештава о реализацији 
пројектних активности и има кључну улогу у примјени 
општинских модела социјалне заштите и инклузије. 

Комисија пружа подршку и континуирано 
сарађује са Оперативним тимом у циљу успјешне реали-
зације активности и цјелокупне имплементације Проје-
кта.

Комисија прати реализацију покренутих рефе-
ралних механизама у циљу унапређења статуса дјеце 
и њихових породица, с нагласком на расељена лица и 
повратнике, те омогућавање адекватне реализације 
протокола о поступању и сарадњи институција и орга-
низација на територији Општине Градишка, као и загова-
рање релевантних иницијатива и акција у циљу адекват-
ног остваривања права дјетета у складу са Конвенцијом 
о правима дјетета,  а посебно остваривање права 
расељених лица и повратника у складу са Ревидираном 
стратегијом за имплементацију Анекса VII Дејтонског 
мировног споразума, те остваривање права пунољетних 
лица у стању социјалне потребе у складу са законским 
прописима и међународним правним актима.

Комисија учествује у заједничком прегледу и 
даје приједлоге за ажурирање базе података о стању 
повратника и расељених лица сачињене од стране 
UZOPI-ја, те у сарадањи са партнерима пројекта, даје 
приједлоге за најбоља рјешења за рјешавање преоста-
лих проблема расељених лица и повратника на подручју 
општине, те исте уврштава у акциони план.

Комисија ради анализу ситуације стања и 
потреба и доноси одлуке за одабир корисника пројектне 
компоненте социјалне заштите и инклузије, те у складу 
са релевантном законском регулативом и међународним 
правним актима, а у циљу остварења циљева Пројекта 
обезбјеђује приступ инклузивним социјалним услугама 
и подржава стварање могућности за одржива економска 
рјешења.

Члан 3.
Редовни састанци Комисије ће се одржавати 
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једном мјесечно у циљу испуњавања задатака из члана 2, 
а по потреби и чешће. Записници са сједница укључују 
јасно дефинисане закључке и одлуке.

У скаду са потребама и могућностима, састан-
цима Комисије могу присуствовати представници 
UNHCR-а и представници пројекних партнера (UNDP, 
UNICEF, IOM, HWA, BHLS, FLD, VP). Састанцима 
Комисије по потреби могу присуствовати и предста-
вници релевантних министарстава и других организа-
ција од интереса за успјешну имплементацију пројекта 
(OSCE-a, OHR-а итд.).

Комисија је дужна о свом раду подносити 
кварталне извјештаје Начелнику општине Градишка, 
а информацију о раду доставити Скупштини општине 
Градишка на крају године. 

Комисија је дужна подносити извјештај дона-
тору, у складу са захтјевима донатора.

Граматички изрази употријебљени у овом 
рјешењу за означавање мушког и женског рода подразу-
мијевају оба пола.

Члан 4.
Даном доношења овог Рјешења ставља се ван 

снаге Рјешење о именовању Комисије за социјалну 
заштиту и инклузију Општине Градишка, број 02-111-
27/15 од дана, 06.07.2015. године, а објавиће се у "Служ-
беном гласнику општине Градишка".

Број: 02-111-17/16
Датум: 19.04.2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. Закона о локалној самоуп-
рави Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 73. Ста-
тута општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 3/14) и члана 2.став 3. Одлуке о кри-
теријима, начину и поступку расподјеле средства  нев-
ладиним организацијама ("Службени гласник општине 
Градишка", број 1/06 и 3/14), Начелник општине Гра-
дишка, д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
о условима и начину расподјеле средстава по 
захтјеву удружења које дјелују на подручју 

општине Градишка

Члан 1.
Овим правилником утврђује се услови и начин  

расподјеле средстава, за дио или цијели пројекат,  по 
захтјеву удружења које дјелују на подручју општине 
Градишка према утврђеним критеријумима, те поступак 
извјештавања, мониторинга и евалуација.

Члан 2.
Поред елемената наведених у члану 12. Одлуке 

о критеријима, начину и поступку расподјеле сред-
ства  невладиним организацијама ("Службени гласник 
општине Градишка", број 1/06 и 3/14) сваки пројекат 

треба да садржи:
1) пројектни приједлог,
2) прeглeд буџeтa,
3) плaн aктивнoсти и прoмoциje, 
4) финaнсиjску идeнтификaциону фoрму и
5) изjaву o пoдoбнoсти.

Члан 3.
Удружења којима се одобре финансијска 

средства  из Буџета општине Градишка за реализа-
цију пројектних активности, дужне су Одјељењу за 
друштвене дјелатности  Општинске управе општине 
Градишка ( у даљем тексту: Одјељење за друштвене 
дјелатности) доставити извјештаје у складу са одредбама 
Одлуке којом се одобравају новчана средсва за реализа-
цију дијела или цијелог пројекта.

Члан 4.
(1) Надзор над реализацијом пројектних активности 

удружења које дјелују  на подручју општине 
Градишка врши Одјељење за друштвене дјелатности.

(2) Надзор из предходног става овог члана обухвата:
1) контролу периодичних и коначних извјештаја и 

информација које су дужни доставити носиоци 
пројекта,

2) контролу на мјесту провођења активности из 
одобреног пројекта.

Члан 5.
(1) Имплементатор пројекта је одговоран за свакодневно 

провођење активности  очекиваних резултата у 
односу на специфичне циљеве и врши свакодневни 
интерни мониторинг.

(2) Екстерни мониторинг, врше представници Општин-
ске управе општине Градишка именовани од стране 
Начелника општине Градишка.

(3) Мониторинг тим је задужен за праћење тока реализа-
ције активности и утрошка финансијских средстава.
Мониторинг тим има задатак да утврди следеће:
1) које се активности тренутно имплементирају и 

какав прогрес је остварен,
2) да ли су  активности иплементиране у складу са 

планом и буџетом (да ли је постигнута ефикас-
ност),

3) да ли су очекивани резултати постигнути,
4) колико су резултати у складу са специфичним 

циљевима пројекта, 
5) да ли се све релевантне информације о имплемен-

тацији пројекта редовно прикупљају, анализирају 
и архивирају и

6) које су се промјене десиле у области у којој се 
дјелује.

(4) Мониторинг се врши у току имплементације и по 
завршетку имплементације пројектних активности  
удружења.

(5) О резултатима мониторинга , мониторинг тимови 
обавјештавају Одјељење за друштвене дјелатности 
и имплементаторе пројекта. 

(6) Одјељење за друштвене дјелатности предлаже смје-
рнице за успјешну проведбу активности.
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Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Градишка“.

Број: 02-022-82/16
Дана: 28.04.2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу  члана   35. Статута Општине Гра-
дишка – Пречишћени текст (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/14) и члана 27. Правилника о поступку 
давања у закуп станова на којима право располагања има  
Општина Градишка   (''Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 11/13),  Начелник  општине  Градишка,    д 
о н и o   је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Стамбене комисије 

општине Градишка
1. Именује се Стамбена комисија за  провођење Конкурса 

за давање у закуп станова  на којима право распола-
гања има Општина у саставу:

1. Сафета Кудра   -  предсједник
    Драган Ђаковић - замјеник предсједника
2. Савка Попић    -   члан
    Вања Сладојевић  -  замјеник члана
3. Радомир Кнежевић  - члан
    Бјеловук Миља - замјеник члана
4. Калинић Славко - члан
    Свјетлана Ђурић  - замјеник члана
5. Биљана Радичић - члан
    Сенада Брњак  -  замјеник члана

2. Задатак Комисије је,  да у складу са Правилником 
о поступку давања у закуп станова на којима право 
располагања има  Општина Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 11/13), проводи 
одлуке Начилника општине о давање у закуп станова 
на којима право располагања има Општина

3. Комисија се бира на период од двије године.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број :02-111-26/16
Датум: 20. 05 .2016.године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. Закона о локалнојсамоуп-
рави („Службени гласник РепубликеСрпске“, бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута Општине Гра-
дишка („Службенигласник општине Градишка“, број 
3/14), Начелник    општине     д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању надзорног органа

I
За надзорни орган, на пословима извођења 

радова на санацији путних комуникација у селима: 
Подградци, Грбавци, Турјак, Миљевићи, Машићи, 
Елезагићи, Берек, Рогољи и Дубраве у дужини око 45000 
метара, а ширина планума пута око 3,5 метара, а пута 
око 3 метра,  именују се Жељко Билбија,  дип. инж. 
саобраћаја и Славојка Бенцуз, стручни сарадник за 
комуналне послове у Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове.

II
Задатак надзорног органа је вршење стручног 

надзора над извођењем радова из тачке I, а све у складу 
са потписаним Споразумом о међусобним обавезама 
ангажовања Оружаних снага Босне и Херцеговине за 
потребе општине Градишка.

Надзорни орган ће, поред стручног надзора, 
вршити овјеру докумената, координацију  радова, те се 
бринути о комплетној подршци.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се  у „Службеном гласнику  општине 
Градишка“.

Број: 02-111-28/16 
Дана: 14.06.2016. године 
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

671,00 КМ (словима:шестстотинаседамдесетједнаКМ и 
00/100) Хасић Земини из Чатрње, Градишка, за издавање 
пољопривредне сагласности због кориштења пољопри-
вредног земљишта у непољопривредне сврхе - легали-
зација стамбеног објекта на к.ч. 1198/4 уписаним у ПЛ 
880/1 к.о. Чатрња.

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта 
БиХ2 (2013) - Државног пројекта стамбеног збрињавања 
у оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 02-372-
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18/15 од 03.02.2016. године, по редрачуну Одјељења за 
привреду и пољопривреду број: 05- 330-74 /16 од 22.03. 
2016. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у I кварталу 
2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, економ-
ски код: 415-200, на рачун Буџет Републике Српске, број: 
562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне банке.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-15/16
Датум: 25. март 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
   Одобрава се исплата средстава у износу од  

300,00 КМ (словима:тристотинеконвертибилних марака 
и 00/100) Станишљевић Радани, професорици књижев-
ности.

II
Наведени износ се исплаћује као награда за 

допринос за ангажовање у активностима везаним за 
организацију Дана општине Градишка 24. априла  2016. 
године.

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке ће се извршити на основу Оперативног финан-
сијског плана за период привременог финансирања у II 
кварталу 2016. године: буџетска ставка - Остали непо-
менути расходи (репрезентација, пријеми, манифеста-
ције), економски код: 412-900, на рачун број: 551-201-
11152432-67 код UniCredit Bank, ЈМБ 0909947106463.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-022-61/16
Датум: 14. април 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

259,00 КМ (словима:двијестотинепедесетдеветконвер
тибилнамарка и 00/100) Хамзић Јасмину из Лисковца, 
Градишка, за издавање пољопривредне сагласности због 
кориштења пољопривредног земљишта у непољопри-
вредне сврхе - легализација стамбеног објекта на к.ч. 
131/3 уписаним у ПЛ 109/1 к.о. Лисковац.

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта 
БиХ2 (2013) - Државног пројекта стамбеног збрињавања 
у оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 02-372-
18/15 од 03.02.2016. године, по редрачуну Одјељења за 
привреду и пољопривреду број: 05- 330-73 /16 од 22.03. 
2016. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у I кварталу 
2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, економ-
ски код: 415-200, на рачун Буџет Републике Српске, број: 
562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне банке.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-16/16
Датум: 25. март 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
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дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

591,63 КМ (словима:петстотинадеведесетједнаконверт
ибилнамарка и 63/100) Томазић Данијели из Лисковца, 
Градишка, за издавање пољопривредне сагласности због 
кориштења пољопривредног земљишта у непољопри-
вредне сврхе - легализација стамбеног објекта на к.ч. 
65/5 уписаним у ПЛ 228/3 к.о. Лисковац.

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта 
БиХ2 (2013) - Државног пројекта стамбеног збрињавања 
у оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 02-372-
18/15 од 03.02.2016. године, по предрачуну Одјељења за 
привреду и пољопривреду број: 05- 330-77 /16 од 22.03. 
2016. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у I кварталу 
2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, економ-
ски код: 415-200, на рачун Буџет Републике Српске, број: 
562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне банке.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-17/16
Датум: 25. март 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

500,00 КМ (словима:петстотинаконвертибилнихмарака 
и 00/100) Вуковић Петру из Градишке, оцу преминулог  
Александра Вуковића из Градишке.

II
Наведени износ се исплаћује на име помоћи за 

трошкове сахране изненада преминулог спортисте Алек-
сандра Вуковића из Градишке. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке ће се извршити на основу Оперативног финан-
сијског плана за период привременог финансирања у I 
кварталу 2016. године: буџетска ставка-Остали непоме-
нути расходи (репрезентације, пријеми, манифестације), 
економски код: 412-900, на рачун Вуковић Петра из 
Градишке, број: 571-020-01000961-05 код Комерцијалне 
банке а.д. Бања Лука.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-532-27/16
Датум: 30. март 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

677,19 КМ (словима:шестстотинаседамдесетседамКМ 
и 19/100) Ђукић Драгану из Доње Долине, Градишка, за 
уплату ренте, трошкова уређења и доприноса за финан-
сирање послова премјера и успостављања катастра 
некретнина и рјешавања имовинско-правних односа, за 
издавање грађевинске дозволе - легализација изграђе-
ног темеља и даља градња стамбеног објекта на к.ч.бр. 
1295/8, к.о. Нова Топола.  

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, број: 02-372-62/15 од 09.11.2015. 
године, по рјешењу Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове број:04-361-22/15 од 
25.03.2016. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у II квар-
талу 2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415-200 и то:

 - износ од 67,45 КМ, на име доприноса за финанси-
рање послова премјера и успостављања катастра 
некретнина и рјешавања имовинско-правних 
односа, на рачун Републичке управе за геодетске и 
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имовинско
 - правне послове РС, број: 555-007-00225176-43, код 

Нове банке,
 - износ од 322,83 КМ, на име накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, на рачун Општине 
Градишка,  број:567-323-10000645-84, код Сбер-
банк и

 - износ од 286,91 КМ, на име накнаде за погодност 
грађевинског земљишта (рента), на рачун Општине 
Градишка, број:567-323-10000645-84, код Сбербанк.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-18/16
Датум: 1. април 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

500,00 КМ (словима:петстотинаКМ и 00/100) Марић 
Драгану из Градишке, на име накнаде за легализацију 
стамбеног објекта на парцели означеној као к.ч.бр.353/3, 
к.о. Мачковац.  

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, број: 02-372-62/15 од 09.11.2015. 
године, по рјешењу Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове број:04-361-67/15 од 
16.03.2016. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у II кварталу 
2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, економ-
ски код: 415-200, на име накнаде за уређење грађевин-
ског земљишта, позив на број 0000010615 (накнада за 
легализацију), на рачун Општине Градишка, број:567-
323-10000645-84, код Сбербанк.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-23/16
Датум: 7. април 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

944,86 КМ (словима:деветстотиначетрдесетчетириКМ 
и 86/100) Марић Драгану из Градишке, Бок Јанковац 
бб, на име израде типског прилључка ПТ1с на стамбе-
ном објекту на парцели означеној као к.ч.бр.353/3, к.о. 
Мачковац.  

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Уговора  за додјелу помоћи у грађевинском 
материјалу и опреми за реконструкцију индивидуалне 
стамбене јединице по принципу само-уграднје у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, број: 02-07-4/15 од 
26.03.2015. године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у II квар-
талу 2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415-200, на рачун ЗП „Електрокрајина“ 
а.д. Бања Лука, ПЈ Градишка,  број:555-007-00046178-45, 
код Нове банке а.д. Бања Лука, ЈИБ 4400855640000.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-29/16
Датум: 20. април 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од  

3.000,00 КМ (словима:трихиљадеконвертибилних марака 
и 00/100) удружењу грађана „Наша Сава“ из Градишке.

II
Наведени износ се исплаћује за организацију 

турнира у малом фудбалу „Браво“ Градишка 2016.
године, који се одржава у периоду од 13.06.2016. до 
30.06. 2016. године.

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке ће се извршити на основу Оперативног финан-
сијског плана за период привременог финансирања у II 
кварталу 2016. године: буџетска ставка - Остали непо-
менути расходи (репрезентација, пријеми, манифеста-
ције), економски код: 412-900, на рачун број: 551-470-
22066541-04 код UniCredit Bank, ЈИБ 4403605810006.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-435-18/16
Датум: 07. јуни  2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоу-
прави (Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14),  Начелник општине,    доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели гранта - подршка наталитету (поклон 

честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416100 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 3.3200,00 КМ 
(словима:тријехиљадетристотинеКМ и 00/100).

Члан 2.
Уплата средстава из члана 1. ове Одлуке, за 

свако новорођено дијете у марту 2016. године, у износу 
од 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилнихмарака), 

вршиће се на текући рачун родитеља дјетета.

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је списак новорођене 

дјеце у марту 2016. године.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику  о п ш т и н е 
Градишка“.

 Број: 02- 54-5/16.
Дана:  11. април 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоу-
прави (Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14),  Начелник општине,    доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели гранта - подршка наталитету (поклон 

честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416100 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 2.500,00 КМ 
(словима:двијехиљадепетстотинаКМ и 00/100).

Члан 2.
Уплата средстава из члана 1. ове Одлуке, за 

свако новорођено дијете у априлу 2016. године, у износу 
од 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилнихмарака), 
вршиће се на текући рачун родитеља дјетета.

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је списак новорођене 

дјеце у априлу 2016. године.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику  о п ш т и н е 
Градишка“.

 Број: 02- 54-6/16.
Дана:  11. мај 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоу-
прави (Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14),  Начелник општине,    доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели гранта - подршка наталитету (поклон 

честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416100 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 2.200,00 КМ 
(словима:двијехиљадедвијестотинеКМ и 00/100).

Члан 2.
Уплата средстава из члана 1. ове Одлуке, за 

свако новорођено дијете у мају 2016. године, у износу 
од 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилнихмарака), 
вршиће се на текући рачун родитеља дјетета.

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је списак новорођене 

дјеце у мају 2016. године.
Члан 4.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику  о п ш т и н е 
Градишка“.

 Број: 02- 54-8/16.
Дана:  06. јуни 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 

573,66 КМ (словима:петстотинаседамдесеттриКМ и 
66/100) Мајсторовић Катици из Градишке, Михаила 
Калинића 12, за уплату накнаде за уређење грађевинског 
земљишта, за издавање грађевинске дозволе - легализа-
ција изграђеног стамбеног објекта на к.ч.бр. 47/15, к.о. 
Жеравица.  

II
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног 

стамбеног програма, број: 02-372-62/15 од 09.11.2015. 
године, по Предмету: Допуни захтјева за легализацију 
објекта Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове број:04-361-21/16 од  27.05.2016. 
године. 

III
Исплата и пренос средстава из тачке I ове одлуке 

ће се извршити на основу Оперативног финансијског 
плана за период привременог финансирања у II квар-
талу 2016. године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415-200 и то:

- износ од 573,66 на име накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, на рачун Општине Градишка,  
број:567-323-10000645-84, код Сбербанк.

IV
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број: 02-372-54/16
Датум: 14. јуни 2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815017 Средња стручна и техничка школа)
 - са позиције 412400 Расходи за посебне намјене 

износ од  3.600,00 КМ,
 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од  2.100,00 КМ,

 - на позицију 412700 Остале стручне услуге износ  од 
1.500,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 4/16
Датум:  05.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг. код 0008120 Кабинет начелника, орг. код 0008190 
Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката  износ од  254.594,00 КМ,
 - на позицију  621300 Издаци за отплату главница 

примљених зајмова у земљи износ од 254.594,00 
КМ,

 - са позиције 511200 Издаци за инв.одржавање, рекон-
струкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 
70.826,00 КМ,

 - на позицију  621300 Издаци за отплату главница 
примљених зајмова у земљи износ од 70.826,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 - 5 /16
Датум:  05.01.2016. године
Градишкa

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008520 Културни центар)
 - са позиције 411100 Бруто плате трошкова запосле-

них износ од 963,00 КМ,
 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 400,00 КМ
 - на позицију 511700 Издаци за просторно планску и 

пројектну документацију износ од  563,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-6 /16
Датум:  05.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет начелника, орг.код 0008170 
Одјељење за урбанизам, грађење, ком.и стамбене 
послове)

 - са позиције 513100  Издаци за набавку земљишта   
износ од  50.000,00 КМ,

 - на позицију 412800 Расходи за услуге одржавања 
јавних површина и заштите животне средине износ 
од 50.000,00 КМ,

 -
 - са позиције 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката  износ од 10.520,00 КМ,
 - на позицију 511200 Издаци за инв.одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ 
од  10.520,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 7 /16
Датум:  13.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
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тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008140 Одјељење за финансије, орг.код 
0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 412700  Остале стручне услуге износ од 

8.500,00 КМ
 - на позицију 621600 Издаци за отплату главнице дуга 

по зајмовима у  земљи који се рефундирају износ од 
8.500,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 - 8 /16
Датум:  15.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 000130 Одјељење за општу управу, орг.код 
0008210 Одјељење за развој)
 - са позиције 513700  Издаци за лиценце износ од 

2.130,00 КМ
 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 2.130,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-9 /16
Датум:  15.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 000120 Кабинет начелника, орг.код 0008210 
Одјељење за развој)

 - са позиције 415200   Грантови у земљи износ од 
2.400,00 КМ

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 1.000,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 1.400,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 - 10 /16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0000120 Кабинет начелника, орг.код 0008170 
Одјељење за урбанизам, грађење, ком.и стамбене 
послове)

 - са позиције 415200   Грантови у земљи износ од 
50.000,00 КМ,

 - са позиције 511000 Издаци за изградњу зграда и 
објеката износ од 50.000,00 КМ,

 - на позицију 412800 Расходи за услуге одржавања 
јавних површина и заштите животне средине износ 
од 100.000,00 КМ,

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 11 /16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008520 Културни центар)
 - са позиције 411100 Бруто плате трошкова запосле-

них износ од 1.241,00 КМ
 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 1.241,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 12 /16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815017 Средња стручна и техничка школа)
 - са позиције 412300 Расходи за режијски материјал   

износ од  889 КМ
 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме   износ од 1.121,00 КМ,
 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од  2.010,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-13 /16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)

 - са позиције 412500  Расходи за текуће одржавање  
износ од 28,00 КМ

 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 528,00 КМ

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од  556,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-14 /16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
008510 Завичајни музеј)

 - са позиције 411200 Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 765,00 КМ

 - на позицију 411100  Бруто плате трошкова запосле-
них износ од 765,00 КМ

 -
 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 636,00 КМ
 - на позицију 412200  Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од 636,00 КМ

2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 
финансије општине Градишка.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-15/16
Датум:  25.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.
код 0008301 Трошкови социјалне заштите, орг.код 
0815017 Техничка школа)

 - са позиције 416100 Помоћ појединцима текуће 
дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 1.776,00  КМ

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од 1.776,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-16 /16
Датум:  28.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет начелника, орг.код 0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду)

 - са позиције 511000 Издаци за изградњу зграда и 
објеката износ од 10.000,00 КМ,

 - са позиције 611400 Депозити за пољопривредне 
кредите износ од 10.400,00 КМ,

 - на позицију 414100  Средства за подршку развоју 
пољопривреде износ од 20.400,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-17 /16
Датум:  28.01.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад, орг.код 0008301 
Трошкови социјалне заштите, орг.код 0815017 Техни-
чка школа)

 - са позиције 416100 Помоћ појединцима текуће 
дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 1.610,00  КМ,

 - на позицију 412500   Расходи за текуће одржавање  
износ од 40,00 КМ,

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 160,00 КМ,

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 1.410,00 КМ,

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 30,00 КМ,

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 30,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 18/16
Датум:  29.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008130 Одјељење за општу управу)
 - са позиције 513700  Издаци за лиценце износ од 

1.000,00 КМ,
 - на позицију 516100 Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и др.износ од 
1.000,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 19/16
Датум: 29.01.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
008520 Културни центар)
 - са позиције 411100  Бруто плате трошкова запосле-

них износ од 122,00 КМ,
 - на позицију 411200  Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања запослених износ 
од 21,00 КМ,

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 101,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-20 /16
Датум:  02.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008400 ЈПУ Лепа Радић)
 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 700,00 КМ
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  

од 700,00  КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-21 /16
Датум:  02.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)
 - са позиције 411200  Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања запослених износ 
од 21,00 КМ,

 - са позиције 412500  Расходи за текуће одржавање  
износ од 128,00 КМ,

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 57,00 КМ,

 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 
опреме  износ од 271,00 КМ,

 - на позицију 412300  Расходи за режијски матер.  
износ од  146,00 КМ,

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 264,00  КМ,

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 67,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 
финансије општине Градишка.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 22/16
Датум:  02.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.
код 008510 Завичајни музеј, орг.код 0815017 Средња 
стручна и техничка школа)

 - са позиције 411100  Бруто плате трошкова запосле-
них 422,00 КМ,

 - са позиције 412300  Расходи за режијски матер.  
износ од 557,00 КМ,

 - са позиције 412500  Расходи за текуће одрж.  износ 
од 1.166,00 КМ,

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 465,00 КМ

 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 836,00 КМ

 - на позицију 411200  Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од   422,00 КМ

 - на позицију 412200  Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од 438,00 КМ

 - на позицију 412200 
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  

од 398,00  КМ,
 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 130,00 КМ
 - на позицију 511300  Издаци за набавку постројења 

и опреме  износ од 1.910,00 КМ,
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-23 /16
Датум:  02.02.2016. године    
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)

 - са позиције 411200  Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 41,00 КМ,

 - на позицију 412200  Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга  износ од 41,00 КМ,

 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 180,00 КМ

 - на позицију 412400  Расходи материјал за посебне 
намјене износ од 180,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-24 /16
Датум:  03.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет Начелника,орг.код 0008130 
Одјељење за општу управу, орг.код 0008140 Одјељење 
за финансије, орг.код 0008170 Одјељење за урбани-
зам, грађење, комуналне и стамбене послове, орг.код 
0008180 Одјељење за борачко инвалидску заштиту)

 - са позиције 511200 Издаци за инв.одржавање, рекон-
струкцију и адаптацију зграда и објеката (8120) 
износ од 29.065,00 КМ

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга (8130) износ од 10.640,00 КМ

 - на позицију 412600  Расходи по основу путовања и 
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смјештаја  износ од 200,00 КМ
 - на позицију 412700 Остале стручне услуге (8130) 

износ  од  1.134,00 КМ,
 - на позицију 412700 Остале стручне услуге (8170) 

износ  од  434,00 КМ,
 - на позицију 412700 Остале стручне услуге (8140) 

износ од  1.370,00 КМ,
 - на позицију 412800 Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине (170) 
износ од  1.759,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
(8130) износ од  1.580,00 КМ,

 - на позицију 516100 Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и др.(8130) 
износ од 43,00 КМ,

 - на позицију 511100  Издаци за изградњу и приба-
вљање зграда и објеката  (8180) износ од 5.879,00 
КМ,

 - са позиције 511200 Издаци за инв.одржавање, рекон-
струкцију и адаптацију зграда и објеката (8120) 
износ од 6.026,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 -25/16
Датум:  03.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет Начелника,орг.код 0008130 
Одјељење за општу управу, орг.код 0008150 Одјељење 
за привреду и пољопривреду)

 - са позиције 511200 Издаци за инв.одржавање, рекон-
струкцију и адаптацију зграда и објеката (8120) 
износ од 33.839,00 КМ

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга (8130) износ од 126,00 КМ

 - на позицију 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 185,00 КМ

 - на позицију 412700 Остале стручне услуге (8130) 
износ  од  6.528,00 КМ,

 - на позицију 414100  Средства за подршку развоју 

пољопривреде (8150) износ о 27.000,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 - 26  /16
Датум:  05.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа општине Градишка 
(орг.код 000120 Кабинет Начелника)
 - са позиције 511100  Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката  износ од  35.300,00 КМ,
 - са позиције 416100 Помоћ појединцима износ од 

35.300,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 -27 /16
Датум:  10.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека, орг.код 0815015 Гимна-
зија)
 - са позиције 411200  Расходи за бруто накнаде трош-
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кова и осталих личних примања запослених износ 
од 52,00 КМ,

 - на позицију 411200  Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 52,00 КМ,

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од  1.330,00 КМ

 - на позицију 511700 Издаци за просторно планску 
и пројектну документацију износ од  1.330,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-28 /16
Датум:  10.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека, орг.код 0815017 Средња 
стручна и техничка школа)

 - са позиције 412900 (орг.код 0818004) Остали непо-
менути расходи износ од  131,00 КМ,

 - на позицију 412900 (орг.код 0815017) Остали непо-
менути расходи износ од  131,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-29 /16
Датум:  16.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008140 Одјељење за финансије, орг.код 
0008190 Остала буџетска потрошња)

 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 
износ од  525,00 КМ,

 - са позиције 412700  Остале стручне услуге износ  
од  32,00 КМ,

 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година износ од  493,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 -30 /16
Датум:  16.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)

 - са позиције 411200 Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 80,00 КМ,

 - са позиције 412400 Расходи материјал за посебне 
намјене износ од  180,00 КМ,

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од  260,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-31 /16
Датум:  16.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2014. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008400 ЈПУ „Лепа Радић“)

 - са позиције 412400 Расходи материјал за посебне 
намјене износ од  770,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 770,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 32 /16
Датум:  18.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2014. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008130 Одјељење за општу управу)

 - са позиције 412500  Расходи за текуће одржавање  
износ од 316,00 КМ

 - на позицију 412700 Расходи за стручне услуге износ 
од  316,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 33 /16
Датум:  23.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2014. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад)

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од  214,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи  
износ од 214,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-34 /16
Датум:  24.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008520 Културни центар)

 - са позиције 411100 Бруто плате тр. запослених 
износ од 291,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од   291,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 35 /16
Датум:  24.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
с.р. Зоран Латиновић
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815016 Техничка школа)

 - са позиције 411200 Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 1.565,00 КМ,

 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 
износ од  1.089,00 КМ,

 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал 
износ од  397,00 КМ,

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од  2.257,00 КМ,

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-36 /16
Датум:  10.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008510 Завичајни музеј)

 - са позиције 411100  Бруто плате тр. запослених 
износ од 160,00 КМ,

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од  160,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-37 /16

Датум:  26.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници (орг.
код 0008301 Трошкови социјалне заштите, орг.код 
0815016 Техничка школа)

са позиције 416100 (орг.код 0008301) Помоћ 
појединцима текуће износ од  103,00 КМ

са позиције 412900 (орг.код 0815016) Остали 
непоменути расходи износ од  74,00 КМ

на позицију 412500 (орг.код 0815016) Расходи за 
текуће одржавање  износ од  88,00 КМ

на позицију 412700 (орг.код 0815016) Остале 
стручне услуге износ од  89,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 38 /16
Датум:  26.02.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 

оперативне јединице Општинска управа  општине 
Градишка (орг.код 0008120 Кабинет Начелника и орг.
јед. 0008140 Одјељење за финансије)

 - са позиције 411100 (орг.код 8140) Бруто плате трош-
кова запослених износ од 2.276,00 КМ,
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 - на позицију 411200 (орг.код 8140)  Расходи за бруто 
накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених износ од 2.276,00 КМ

 - са позиције 412900 (орг.код 8120) Остали непоме-
нути расходи износ од 3.678,00 КМ

 - на позицију 412900 (орг.код 8140)  Остали непоме-
нути расходи износ од  3.678,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400 - 39 /16
Датум:  02.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008400 ЈУ „Лепа Радић“ и ОРГ.КОД 0008300 Центар 
за социјални рад)

 - са позиције 412400 Расходи материјал за посебне 
намјене износ од  183,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 183,00 КМ

 - са позиције 411100 (8300) Бруто плате трошкова 
запослених износ од  1.870,00 КМ,

 - са позиције 411100  (8400) Бруто плате трошкова 
запослених износ од  7.518,00 КМ,

 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од  9.388,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 40/16
Датум:  02.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 

буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове)

 - са позиције 412500  Расходи за текуће одржавање 
(објекти друмског саобраћаја)  износ од  11.139,00 
КМ

 - на позицију 412800  Расходи за услуге одржавања 
јавних површина и заштите животне средине износ 
од 11.139,00 КМ

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-41/16
Датум:  04.03.2015. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

у буџету општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.
код 0008520 Културни центар и 0008300 Центар за 
социјални рад)

 - са позиције 411100 (орг.код 0008300) Бруто плате 
трошкова запослених износ од  5.892,00 КМ,

 - на позицију 411200  (орг.код 0008520) Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених износ од 5.892,00 КМ,

 - са позиције 412600  (орг.код 0008300) Расходи по 
основу путовања и смјештаја   износ од  54,00 КМ,

 - на позицију 412900 (орг.код 0008520)  Остали непо-
менути расходи износ од  54,00 КМ

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја   износ од  60,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 60,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-42 /16
Датум:  02.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

у буџету општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.
код 0008510 Завичајни музеј и 0008300 Центар за 
социјални рад)

 - са позиције 411100 (орг.код 0008300) Бруто плате 
трошкова запослених износ од  708,00 КМ,

 - са позиције 411100 (орг.код 0008510) Бруто плате 
трошкова запослених износ од  2.276,00 КМ,

 - на позицију 411200  (орг.код 0008510) Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених износ од 2.984,00 КМ,

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-43/16
Датум:  02.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава

у буџету општине Градишка за 2015. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008130 Одјељење за општу управу, орг.код 

0008140 Одјељење за финансије)
 - са позиције 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме   износ од  105,00 КМ
 - на позицију 517100 Издаци по основу пореза на 

додату вриједност износ од 105,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
1. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 44 /16
Датум:  11.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 с.р. Зоран Латиновић

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМ-
БЕНЕ ПОСЛОВЕ

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-21/16 од 8.04.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  68/12 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица видовданска 
број 3 , са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и представљање 
заједнице су: 

Драгана Илић                 ЈМБГ: 0308970106469
Драган Тодоровић     
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Јагодић Радојка

Број:    04-372-21/16
Дана:  8.04.2016. године 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-22/16 од 11.04.2016. године, 
извршило је  у регистарском листу број  6/06 упис 
промјене лица овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде   у Градишци, Улица 
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М.Г.Николајевича број 2 , са сљедећим подацима:  
Лице овлашћено за заступање и представљање 

заједнице је: 
  -    Бараћ Љиљана   ЈМБГ 0402966126257
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
  -  Ољача Стево

Број:    04-372-22/16 
Дана:  11.04.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-28/16 од 21.04.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  33/07 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица Николе Тесле 
број 13 , са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и представљање 
заједнице су: 

  -   Алексић Драгиша    ЈМБГ: 1103984101470
  -   Моравац Ведран  ЈМБГ: 1901984101466
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
  -  Дајић Златко

Број:    04-372-28/16 
Дана:  21.04.2016. године 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-30/16 од 22.04.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  40/08 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  видовданска 
број 75 Ц, са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и представљање 
заједнице су: 

Шевић Јован  ЈМБГ :    0710951101467
Вајукић Љубомир   ЈМБГ:2602956710534
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
-  Славко Шпањић

Број:    04-372-30/16 
Дана:  22.04.2016. године  

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

  

О Г Л А С
 Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-32/16 од 04.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  65/11 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица Николе Тесле 
број 3 , улаз 2 са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

  -  Миле БабићЈМБГ: 0206944172650

Број:    04-372-32/16 
Дана:  04.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

 
О Г Л А С

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове, општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-33/16 од 11.05.2016.године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 102/16 упис оснивања ЗЕВ 
"Фортуна" у Градишци, Улица Милоша Црњанског 3/2 , 
са сљедећим подацима:

У Регистру заједница етажних власника стам-
бених зграда под редним бројем 102/16  уписана је 
Заједница етажних власника "Фортуна"  у Градишци, 
Улица Милоша Црњанског 3/2. Оснивачки акт Заједнице 
је Уговор о оснивању од   20.04.2016.године. Основна 
дјелатност ЗЕВ-а је управљање зградом за рачун етаж-
них власника, прикупљање средстава за одржавање 
заједничких дијелова зграде и других трошкова упра-
вљања зградом, одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, коришћење зајед-
ничких просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, као 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 одржа-
вања и хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде.

Лица овлаштена за заступање заједнице су:
 Шипка Бранислав    ЈМБГ: 2907969101473  
 Гламочанин МладенЈМБГ: 0405980101460  и
 Страживук Владимир   ЈМБГ: 1401977101474

Број:  04-372-33/16
Дана:  11. 05 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић
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О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-31/16 од 19.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  37/08 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних 
власника стамбене зграде   у Градишци, Улица  мајора 
Милана Тепића број Г-7/ЦД, са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Грујичић Здравко  ЈМБГ :    2606963101492
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Цвијић Ђурађ

Број:    04-372-31/16 
Дана:  19.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-35/16 од 19.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  31/07 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  митрополита 
Георгија Николајевича број 4, са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Рађен Јелисава    ЈМБГ :    1810960106488
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Ђурић Илић Ратка

Број:    04-372-35/16 
Дана:  19.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-36/16 од 23.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  19/06 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  видовданска 
64, са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Бараћ Далибор  ЈМБГ :   2109972101477
Радоњић ВељкоЈМБГ:    1811954101470
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Ђурић Остоја и Сакан Дарко

Број:    04-372-36/16 
Дана:  23.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-37/16 од 23.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  4/05 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  видовданска 
62, са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Цветковић Љубица   ЈМБГ :   2010971106460
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Релић Љубица и Ђурић Синиша

Број:    04-372-37/16 
Дана:  23.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-38/16 од 23.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  41/08 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде  у Горњим Подградцима , Улица  
пиланска 85 и 87, са сљедећим подацима:  

Лица овлашћено за заступање и представљање 
заједнице су: 

Шиник Мирко    ЈМБГ :  0308956100016и
Самарџија ВинкаЈМБГ:   1409946106460    
У истом регистарском листу евидентирано је да 

су то лица која су и до сада заступала  Заједницу.

Број:    04-372-38/16 
Дана:  23.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-39/16  од 31.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број: 46/09 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних 
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власника стамбене зграде у Улици Видовданска  60 A 
Градишка  са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и представљање 
заједнице су: 

- Ђилас Милутин ЈМБГ: 2309954163308
- Крејић Борислав ЈМБГ: 0201943100050
Овај оглас ће се објавити у Службеном гласнику 

општине Градишка.

Број:    04-372-39/16
Дана:  31.05.2016. године  

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-42/16 од 25.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  27/07 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  козарских 
бригада 21 Г-1, са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Прерад Бојан           ЈМБГ :  2401985101460     и
Ећимовић Младен     ЈМБГ:   0405979101465
У истом регистарском листу брише се име  лица 

које је до сада заступало Заједницу и то:
Блесић Предраг

Број:    04-372- 42/16 
Дана:  25.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, градење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-43/16 од 26.05.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број  64/10 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде   у Градишци, Улица  Обала војводе 
Степе број 6, са сљедећим подацима:  

-   брише се име: Кахрић Смиља,  и  врши се 
нови упис:

-   Лакић Јована                ЈМБГ :  0606978106485
-   Ковачевић Драгутин      ЈМБГ:   2106975101460
Овај оглас ће се објавити у Службеном гласнику 

општине Градишка.

Број:    04-372-43/16
Дана:  26.05.2016. године    

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-48/16  од 3.06.2016. године, извр-
шило је  у регистарском листу број: 34/07 упис промјене 
лица овлаштених за заступање Заједнице етажних влас-
ника стамбене зграде  "Uglovnica" u Gradišci, Trg srpskih 
stradanja broj 1  са сљедећим подацима:  

Овлашћена лица за заступање су:  
- Мацура Мирко             ЈМБГ:   1204959330148
-  Микулић Владимир    ЈМБГ:   2801947191463
Овај оглас ће се објавити у Службеном гласнику 

општине Градишка.                                                  

Број:    04-372-48/16
Дана:  3.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић
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