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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
54/02) и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05,4/08, 1/09, 3/09, 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 28.11.2012. 
године донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о одређивању одборника који ће 
присуствовати закључењу брака 

 
Члан 1. 

 
Одборници Скупштине општине 

Градишка могу присуствовати закључењу брака 
почевши од 28.11.2012. године до краја свог 
мандата . 
 

Члан 2. 
 

Одборници могу присуствовати 
закључењу брака на подручју општине 
Градишка, према распореду који ће утврдити 
надлежно одјељење Административне службе 
општине Градишка. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 
 
Број:01-022-272/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
 
На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03) и члана 17. и 21. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09, 3/09 и 
2/12), Скупштине општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11. 2012.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању услова и расписивању конкурса 
за именовање 

 секретара Скупштине општине Градишка 
 

I 
 

Расписује се јавни конкурс за избор 
секретара Скупштине општине Градишка 
 

II 
 

Дјелокруг послова секретара Скупштине 
општине прописан је Законом о локалној 
самоуправи, Статутом општине Градишка и 
Пословником о раду Скупштине општине 
Градишка. 
 

III 
 

Мандат секретара Скупштине општине 
Градишка траје 4 године 

 
IV 

 
Кандидати треба да испуњавају следеће 

услове: 
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Општи услови: 
1. да је држављанин РС или БиХ 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 
4. да се против њега не води кривични 

поступак. 
Посебни услови: 
1. висока стручна спрема (VII степен) – 

дипломирани правник са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе. 

2. најмање 5 година радног искуства у 
струци 

 
Кандидати не могу обављати дужност, 

активност или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса, како је прописано одредбама 
Закона о спречавању сукоба интереса у органима 
власти Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 73/08) и Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“ број; 101/04, 42/05 и 118/05) 

Кандидати не могу бити лица на 
функцији у политичкој странци, како је то 
прописано Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
41/03). 

V 
 

Уз пријаву на конкурс кандидати су 
обавезни да доставе доказе о испуњавању 
општих услова (увјерење о држављанству, родни 
лист, увјерење да се против њега не води 
кривични поступак, фотокопија радне књижице, 
овјерене изјаве за остале услове, а доказ о општој 
здравственој способности доставиће изабрани 
кандидат до окончања изборне процедуре). 

Доказ о испуњењу посебних услова: 
диплома о завршеном Правном факултету, 
потврда о радном искуству у струци, увјерење о 
положеном стручном испиту за рад у управи. 

Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 
30 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Српске „ и 
дневном листу „Глас Српске“. 

Ако конкурс не буде истовремено 
објављен, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

Пријаве се могу доставити лично или 
путем поште на адресу:Скупштина општине 
Градишка- Стручна служба Скупштине, 
Видовданска 1А, са назнаком за Комисију за 
избор секретара Скупштине општине 
Градишка. 
 

VI 
 

О провођењу ове Одлуке стараће се 
Стручна служба Скупштине општине Градишка. 
 

VII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-022-271/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 61, 
62, 65 и 68. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске (''Службени 
гласник Републике  Српске“, број 71/12) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка, на сједници одржаној 28.11. 2012. 
године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

 
о давању гаранције за кредитно задужење  

Комуналног предузећа ''Топлана'' а.д. 
Градишка 

 
I 

Општина Градишка даје гаранцију 
Комуналном предузећу ''Топлана'' а.д. Градишка 
на задужење код “Volksbank''  а.д. Бања Лука, у 
укупном износу од 3.000.000,00 КМ. 

 
II 

 
Средства из тачке I ове одлуке 

Комунално предузеће ''Топлана'' а.д. Градишка 
ће користити у сврху финансирања пренесених 
обавеза. 
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III 
 

Средства из тачке I ове одлуке 
зајмопримац Комунално предузеће ''Топлана“ 
а.д. Градишка ће обезбиједити од кредитора  
''Volksbank'' а.д. Бања Лука, по сљедећим 
условима: 
- износ кредита                           3.000.000,00 КМ 
- каматна стопа на годишњем нивоу          8,00% 
- рок отплате                                  до 120 мјесеци 
- грејс период  (улази у рок отплате)     2 године 
- обезбјеђење кредитамјенице и  бјанко налози за 
пренос 
 
          Тренутни потенцијални дуг општине 
Градишка по издатим гаранцијама за 2012. 
годину износи 653.442,99 КМ или 3,21% 
редовних прихода остварених у претходној 
фискалној години (20.372.611,35 КМ). 

 
IV 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да може предузети све радње потребне 
да се ова одлука реализује. 

 
V 
 

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

 
Број:01-022-276/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и чланова 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09, 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана 06.12. 2012. године,          
д о н и ј е л а   ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о давању овлаштења Начелнику општине 
Градишка  

за пописивање мандатног писма са  EBRD 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Начелнику општине 
Градишка да може у име Општине потписати 
мандатно писмо EBRD-у (Европска банка за 
обнову и развој) у предмету: Пројект Градишка 
централно гријање.  
 

Члан 2.  
 

 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да може потписати и предузети све 
потребне радње у циљу имплементације 
поменутог Пројекта. 
 

Члан 3.  
 

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

 
Број:01-022-277/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 17. тачка “н” Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору предсједника 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-дин РАДИСЛАВ ДОНЧИЋ, из 

Градишке    
б и р а   с е   на дужност предсједника 

Скупштине општине Градишка у мандату сазива 
Скупштине 2012.-2016.године 

 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-47/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. тачка “н” Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору потпредсједника 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-дин ЂОРЂЕ КРЧМАР, из Градишке  

б и р а  с е  на дужност потпредсједника 
Скупштине општине Градишка у мандату сазива 
Скупштине 2012.-2016.године 
  

2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-49/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
На основу члана 17. тачка “н” Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужности предсједника 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-дин  УРОШ ГРАХОВАЦ, из 

Градишке  
р а з р ј е ш а в а    с е   дужности 

предсједника Скупштине општине Градишка, 
због истека мандата на који је изабран. 

 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-48/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 17. тачка “н” Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужности потпредсједника 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-дин  ЕСЕД СЕЈКИЋ, из Градишке  
 
  р а з р ј е ш а в а    с е    дужности 

потпредсједника Скупштине општине Градишка, 
због истека мандата на који је изабран 

 
 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-50/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 41. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 17. и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка" број: 
8//05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) , Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
28.11.2012. године доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о избору замјеника Начелника општине 
Градишка 

 
1.Г-дин ГОРАН ЂОРЂИЋ, из Градишке 

 
б и р а   с е  за  замјеника   Начелника 

општине Градишка. 
 

2. Мандат замјеника Начелника траје до 
краја мандата Начелника општине Градишка, 
односно до краја мандата Скупштине општине 
Градишка у сазиву 2012.-2016. године 

3. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-55/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05 и 4/08), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 28.11.2012. године , донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу замјенице Начелника општине 
 
1. ОБРЕНКА БАЛТА, из Градишке,  

 
              р а з р ј е ш а в а  с е  дужности замјенице 
Начелника општине Градишка истеком мандата 
на који је изабрана. 
 

2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-54/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 6 Страна 6 

На основу члана 17. тачка “н” Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању вршиоца дужноси секретара 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-ђа НАДА ЖИВКОВИЋ 

дипломирани правник  из Градишке  
 
    и м е н у ј е    с е   за  вршиоца  

дужности секретара Скупштине општине 
Градишка  

 
2. Именовање се врши до окончања 

поступка избора по расписаном јавном конкурсу. 
 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-51/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

 
На основу члана 17. тачка “н” Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка- пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу дужноси секретара 
Скупштине општине Градишка 

 
1. Г-дин БРАНИСЛАВ РАДИНОВИЋ, 

из Градишке  
 
    р а з р ј е ш а в а   с е  дужности 

секретара Скупштине општине Градишка, због 
истека мандата на који је изабран 

 

 2. О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-52/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана  06.12.2012. године ,       
д о н и ј е л а   ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења за општу 
управу Административне службе  општине 

Градишка 
 

1. ВЛАДО СЛАДОЈЕВИЋ , 
дипломирани правник  из Градишке,  
 

разрјешава се дужности  начелника 
Одјељења за општу управу Административне 
службе општине Градишка, због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-56/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
 
 



Број 6                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 7

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
општу управу Административне службе 

општине Градишка 
 

1. АДАМ ШУКАЛО, дипломирани 
правник из Градишке,  

 
и м е н у ј е  с е  за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу  
Административне службе општине Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-63/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године ,        
д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења за 
привреду Административне службе  општине 

Градишка 
 

1. МИЛАН С. СЛАДОЈЕВИЋ, 
дипломирани правник   из Градишке,  

                    разрјешава се дужности  начелника 
Одјељења за привреду Административне службе 
општине Градишка, због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-62/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

 
На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
привреду Административне службе општине 

Градишка 
 

1.  ЉУБИМКО ЧАКАЉ,     
     дипл.инг.машинства из Градишке,  
 
именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду  
Административне службе општине Градишка. 
 

2.Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-69/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 6 Страна 8 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године ,         
д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности Административне 

службе  општине Градишка 
 

1. БРАНКО БЈЕЛОВУК,          
професор   из Градишке,  
 

                  разрјешава се дужности  начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности Админи-
стративне службе општине Градишка, због 
истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-60/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12. 2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности  

Административне службе општине Градишка 
 

1. ДАНЕ МАЛЕШЕВИЋ,  
    професор, из Градишке,  

и м е н у ј е  с е   за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за друштвене дјелатности   
Административне службе општине Градишка. 

 
2.Именовање из тачке 1. врши се до 

окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

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

 
Број:01-111-67/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године , д о н 
и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и  

стамбене послове  Административне службе  
општине Градишка 

 
1. ЖЕЉКО ДАМЈАНОВИЋ, 

дипломирани правник  из Градишке,  
 

                  разрјешава се дужности  начелника 
Одјељења за за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове Административне службе 
општине Градишка, због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

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

 
Број:01-111-61/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 



Број 6                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 9

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12. 2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и  

стамбене послове  Административне службе 
општине Градишка 

 
1. СЛОБОДАН ВИДОВИЋ,    
   дипл.политиколог из Градишке, 
 
    именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе општине Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-68/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године ,        
д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу начелнице Одјељења за 

финансије Административне службе  општине 
Градишка 

 
1. НАДА МИРЈАНИЋ ГЛУВИЋ, 

дипломирани економиста  из 
Градишке,  

                  разрјешава се дужности  начелнице 
Одјељења за финансије Административне службе 
општине Градишка због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-57/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
финансије Административне службе општине 

Градишка 
 

1. ДОБРИЛА ТОДОРОВИЋ,   
   дипломирани економиста из Градишке, 
 
и м е н у ј е  с е  за вршиоца дужности 

начелнице Одјељења за финансије 
Административне службе општине Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-64/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године ,        
д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења борачко-
инвалидску заштиту Административне 

службе  општине Градишка 
 

1. ГОРАН СЕМБЕР,     
дипломирани економиста  из Градишке,  

 
разрјешава се дужности  начелника 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
Административне службе општине Градишка, 
због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-58/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту  

Административне службе општине Градишка 
 

1.ВУЈАДИН МИЉИЋ ,  
  дипл.инг. из Градишке, 

 
и м е н у ј е  с е   за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту  Административне службе општине 
Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-65/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04,42/05 и 118/05) и члана 17. 
и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05,4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 06.12.2012. године ,        
д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу начелника Одјељења за 
инспекције Административне службе  

општине Градишка 
 

1. ЖЕЉКО БИЛБИЈА,                   
дипл. инг.саобраћаја  из Градишке,  
 

                  разрјешава се дужности  начелника 
Одјељења за инспекције Административне 
службе општине Градишка због истека  мандата 
 

2. О извршењу овог рјешења стараће се 
Начелник општине 
 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-59/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
инспекције Административне службе 

општине Градишка 
 

1. РАДОМИР ПЈАНИЋ,           
    дипломирани економиста из Градишке,  
 
и м е н у ј е  с е   за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекције 
Административне службе општине Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-66/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 35. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05 и 
118/05) и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 06.12.2012. 
године , д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
развој Административне службе општине 

Градишка 
 

1. НИКОЛА СОЛДАТИЋ,  
   дипл.економиста из Градишке,  

именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за развој  Административне 
службе општине Градишка. 
 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања по јавном 
конкурсу 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-111-70/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
 
 
 
На основу члана 17. тачка “н” Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 102 .Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка - пречишћен текст 
("Службени гласник општинеГрадишка" број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.11.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор и именовања 
Скупштине општине Градишка 

 
I 
 

Именује се Комисија за избор и 
именовања Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

 
1.Ђорђе Крчмар       предсједник 
2.Гојко Зељковић       замјеник предсједника 
3.Душан Вукота           члан 
4.Љубо Суботић        члан 
5.Љиљана Гвозден       члан 

 
II 

 
 О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
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III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-53/12 
Датум:28.11.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године,  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за статутарна питања 
и прописе Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за статутарна 

питања и прописе Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

1. Маринко Шљивар    предсједник 
2. Немања Панић        замјеник предсједника 
3. Ђорђе Крчмар        члан 
4. Мирон Бјеловук        члан 
5. Сузана Ђукић        члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за статутарна 
питања и прописе Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-71/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за заштиту људских 

права, представке и притужбе грађана 
Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за заштиту људских 

права, представке и притужбе грађана 
Скупштине општине Градишка у саставу: 

1. Саша Машић        предсједник 
2. Ново Милановић      замјеник предсједника 
3. Мирјана Дакић        члан 
4. Маринко Шљивар    члан 
5. Владимир ЈанковиЋ  члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  заштиту 
људских права, представке и притужбе грађана 
Скупштине општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 9/08 и 2/12) 
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Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-72/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12..2012. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за сарадњу са 

општинама и градовима Скупштине општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за сарадњу са 

општинама и градовима Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

1. Ђорђе Крчмар        предсједник 
2. Огњен Жмирић         замјеник предсједника 
3. Жељко Благојевић    члан 
4. Владимир Јанковић  члан 
5. Саша Обрадовић      члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  сарадњу са 
општинама и градовима Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08 ) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-73/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12..2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за односе са вјерским 
заједницама Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за односе са 

вјерским заједницама  Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

1. Славко Мекињић     предсједник 
2. Звјездан Панић        замјеник предсједника 
3. Саша Машић        члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  односе са 
вјерским заједницама Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08 ) 
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Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-74/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за питања младих 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Комисија за питања младих  
Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1. Славко Мекињић      предсједник 
2. Немања Панић        замјеник предсједника 
3. Жељко Благојевић    члан 
4. Бојан Тргић        члан 
5. Игор Тривић        члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  питања 
младих Скупштине општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” број 
9/08 ) 
 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-75/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за награде и признања 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Комисија за  награде и 
признања  Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

 
1. Предраг Љубичић      предсједник 
2. Саша Машић        замјеник предсједника 
3. Жељко Благојевић      члан 
4. Љубиша Игумановић  члан 
5. Гојко Зељковић         члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  награде и 
признања Скупштине општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” број 
9/08 ) 
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Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-76/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за друштвени положај 
жена и равноправност  полова Скупштине 

општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Комисија за  друштвени 
положај жена и равноправност полова 
Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1. Љиљана Гвозден      предсједник 
2. Мирјана Дакић        замјеник предсједника 
3. Марија Цвјетковић   члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  друштвени 
положај жена и равноправност полова 
Скупштине општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 2/09 ) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-77/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за мандатна питања 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Комисија за  мандатна питања 
Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1. Владимир Јанковић     предсједник 
2. Бранко Грбић          замјеник предсједника 
3. Слободан Видовић       члан 
4. Бранислав Мракић       члан 
5. Жељко Сладојевић       члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за  мандатна 
питања Скупштине општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” број 
9/08 ) 
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Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-78/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању критерија и 
намјена трошења средстава текуће буџетске 
резерве ("Службени гласник општине Градишка" 
број: 7/03,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за разматрање захтјева 
за новчану помоћ из буџетске резерве у износу 

преко 5.000,00 КМ Скупштине општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за разматрање 

захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у 
износу преко 5.000,00 КМ Скупштине општине 
Градишка у саставу: 
 

1. Мирко Писарић         предсједник 
2. Душан Вукота          замјеник предсједника 
3. Саша Лазић          члан 
4. Бранкица Врсајковић   члан 
5. Саша Обрадовић          члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
 

Члан 4. 
 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисије за разматрање 
захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у 
износу преко 5.000,00 КМ Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08 и 1/11 ) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
Број:01-111-79/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Одбора за друштвени надзор, 
буџет и финансије Скупштине општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Одбор за друштвени надзор, 
буџет и финансије Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

1. Предраг Љубичић    предсједник 
2. Сања Тодоровић        замјеник предсједника 
3. Урош Граховац         члан 
4. Мирко Писарић        члан 
5. Саша Обрадовић      члан 

 
Члан 2. 

 
 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 
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Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
  Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Одбора за друштвени 
надзор, буџет и финансије Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08 ) 

 
Члан 5. 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-80/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Одбора за заштиту животне 
средине, културног и природног наслеђа 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Одбор за заштиту животне 
средине, културног и природног наслеђа 
Скупштине општине Градишка у саставу: 

 
1. Сања Тодоровић         предсједник 
2. Игор Марчета         замјеник предсједника 
3. Бранко Грбић         члан 
4. Игор Калаба         члан 
5. Јасминко Кључевић    члан 

 

Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Одбора за заштиту 
животне средине, културног и природног наслеђа 
Скупштине општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 9/08 и 2/12 ) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-81/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12..2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Одбора за борачка питања 
Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Одбор за борачка питања 

Скупштине општине Градишка у саставу: 
 

1. Саша Лазић                  предсједник 
2. Предраг Љубичић         замјеник предсједника 
3. Звјездан Панић         члан 
4. Драган Гламочанин       члан 
5. Милена Тенџерић         члан 
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Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 4. 
 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Одбора за борачка питања 
Скупштине општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 9/08) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-82/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 38. Етичког кодекса за изабране одборнике 
у Скупштини општине Градишка и Начелника 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 6/04,) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 06.12..2012. 
године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Етичког одбора 
 

Члан 1. 
 

Именује се Етички одбор Скупштине 
општине Градишка у саставу: 

 
1. Немања Панић        предсједник 
2. Маринко Шљивар      замјеник предсједника 
3. Љубо Суботић        члан 
4. Ермин Чехајић           члан 
5. Мира Лендић              члан 
6. Александра Машић    члан 
7. Зорица Ступар            члан 

Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 
 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Етичког одбора 
(“Службени гласник општине Градишка” број 
9/08 и 1/09) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-83/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за здравство и социјалну 
заштиту Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Именује се Савјет за здравство и 

социјалну заштиту Скупштине општине 
Градишка у саставу: 

 
1. Душан Вукота          предсједник 
2. Жељко Благојевић    замјеник предсједника 
3. Марија Цвјетковић   члан 
4. Драгана Гајић        члан 
5. Јасна Кахрић        члан 
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Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Савјета за здравство и 
социјалну заштиту Скупштине општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 9/08 и 1/11 ) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 

 
Број:01-111-84/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за образовање и културу 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

Именује се Савјет за образовање и 
културу  Скупштине општине Градишка у 
саставу: 

1. Љиљана Гвозден         предсједник 
2. Жељко Сладојевић       замјеник предсједника 
3. Љубо Суботић         члан 
4. Десанка Рађевић         члан 
5. Александра Шувира    члан 

Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Савјета за образовање и 
културу Скупштине општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка” број 
9/08) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-85/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) и 
члана 39. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст- 
("Службени гласник општине Градишка" број 
6/10,) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 06.12.2012. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за спорт 

Скупштине општине Градишка 
 

I 
 

Именује се Савјет за спорт Скупштине 
општине Градишка у саставу: 

 
1. Бранислав Мракић   предсједник 
2. Саша Лазић        замјеник предсједника 
3. Ново Милановић      члан 
4. Драган Ристић        члан 
5. Дарко Ковачевић      члан 
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Члан 2. 
 

 Именовање из члана 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Градишка 

Члан 3. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 

 
Члан 4. 

 
 Овим рјешењем престаје да важи 
Рјешење о именовању Савјета за спорт 
Скупштине општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка” број 9/08) 
 

Члан 5. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-111-86/12 
Датум:06.12.2012.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Радислав Дончић с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник Општине 
Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
члана 4. тачка 2. Одлуке о стипендирању 
студената у општини Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка“ број 5/11),  
Начелник Општине Градишка д о н о с и 

 
О Д Л У К У   

 о расписивању Конкурса за додјелу 
стипендије 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о расписивању Конкурса 
за додјелу стипендија редовним студентима из 
Буџета Општине Градишка за школску 2012/13. 
Годину, у складу са Одлуком о стипендирању 
студената у општини Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка“ број 5/11),   

 
Члан 2. 

 
О спровођењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Градишка“. 
 
Број:02-022-255/12 
Датум:01.10.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), и 
члана 4. став 4. одлуке о издавању „Службеног 
гласника општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 1/06),  
Начелник Општине Градишка д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 о именовању Уређивачког одбора 
„Службеног гласника општине Градишка“ 

 
Члан 1. 

Именује се Уређивачки одбор „Службеног 
гласника општине Градишка“ у саставу: 

1. Нада Живковић  главни и одговорни уредник 

2. Адам Шукало    члан 

3. Сенада Брњак    члан 
 

Члан 2. 

Уређивачки одбор именује се на вријеме 
трајања мандата Скупштине општине. 

 
Члан 3. 

Административне послове за уређивачки 
одбор обављаће Стручна служба Скупштине 
општине. 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-111-87/12 
Датум:10.12.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Зоран Латиновић с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), и 
члана 4. став 4. одлуке о издавању „Службеног 
гласника општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 1/06),  
Начелник Општине Градишка д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 о разрјешењу Уређивачког одбора 
„Службеног гласника општине Градишка“ 

 
Члан 1. 

Разрјешава се Уређивачки одбор 
„Службеног гласника општине Градишка“ у 
саставу: 

1. Бранислав Радиновић 

2. Владо Сладојевић 

3. Драгана Илић 
 

Члан 2. 

Уређивачки одбор из предходног члана 
разрјешава се због истека мандата на који је 
изабран 

 
Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број:02-111-89/12 
Датум:10.12.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Латиновић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Општа управа). 
-са позиције 412100 – Расходи по основу закупа  
износ од 10.000,00 КМ,  
-на позицију 412500  – Расходи за текуће 
одржавање  износ од 10.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине   Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-33/12 
Датум:06.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 372200 – Буџетска резерва  износ 
од  4.888,89 КМ,  
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-на позицију 461100 – Остале помоћи 
појединцима износ од 4.888,89 КМ 
(организациони код 160) 

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

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

 
Број:02-400-35/12 
Датум:14.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Одјељење за финансије). 
 
-са позиције 412900 –   Остали непоменути 
расходи  износ од 5.000,00 КМ,  
-на позицију 412700  – Расходи за стручне услуге  
износ од 5.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-36/12 
Датум:15.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица  
 
-са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга - износ од 2.500,00 КМ,  
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја -  износ од 2.500,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-37/12 
Датум:16.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815016   – Техничка школа  
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-са позиције 412900 - Остали непоменути 
расходи -  износ од   5.000,00 КМ, 
-на позицију 412700  Расходи за стручне услуге  - 
износ од 5.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-38/12 
Датум:16.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Остала буџетска потрошња). 

 
-са позиције 412900 Остали непоменути расходи 
-  износ од 10.000,00 КМ,  
 
-на позицију 511300 - Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 10.000,00 КМ 
(Општа управа) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-39/12 
Датум:17.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

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

 
 

-са позиције 412900 Остали непоменути расходи 
-  износ од 5.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412700 - Расходи за стручне услуге 
- износ од 5.000,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-40/12 
Датум:17.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
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-са позиције 372200 - Буџетска резерва  износ од  
7.500,00 КМ,  
 
-на позицију 415200 - Капитални грантови износ 
од 7.500,00 КМ (организациони код 120) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-41/12 
Датум:28.08.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка. 
 
-са позиције 412700 – Расходи за стручне услуге 
(Одјељење за општу управу)–   износ од 
15.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412900  – Остали непоменути 
расходи (Одјељење за финансије)- износ од 
15.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-42/12 
Датум:03.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815015  - Гимназија  

 
 

-са позиције 412600 Расходи по основу путовања 
и смјештаја – износ од 5.000,00 КМ,  
 
-на позицију 511300  – Издаци за набавку 
постројења и опреме - износ од 5.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-43/12 
Датум:03.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Кабинет начелника). 
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-са позиције 415200 - Грантови у земљи -  износ 
од 30.000,00 КМ,  
-на позицију 412700  - Расходи за стручне услуге 
- износ од 30.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-44/12 
Датум:05.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Општа управа). 

 
-са позиције 412100 - Расходи по основу закупа - 
износ од 10.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412500 - Расходи за текуће 
одржавање - износ од 10.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине   Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-45/12 
Датум:05.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008600 - 
Професионална ватрогасна јединица  

 
-са позиције 511200 –  Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 10.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја -  износ од 5.000,00 КМ, 
 
-на позицију 412700  – Расходи за стручне 
услуге   износ од 5.000,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-46/12 
Датум:05.09.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815017 - Средња стручна и 
техничка школа 
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-са позиције 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга -  износ од 4.000,00 КМ,  
 
-на позицију 511300 -  Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 4.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-47/12 
Датум:06.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Одјељење за финансије). 
 
-са позиције 412900 – Остали непоменути 
расходи (Расходи по судским рјешењима) - износ 
од 30.000,00 КМ (Остала буџетска потрошња),  
 
-на позицију 412700  – Расходи за стручне услуге  
износ од 30.000,00 КМ (Одјељење за финансије) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-48/12 
Датум:10.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Одјељење за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове). 
 
-са позиције 414100 - Субвенције јавним 
нефинансијским субјектима  –   износ од 5.000,00 
КМ,  
 
-на позицију 412700 – Расходи за услуге израде 
пројектне документације 5.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-49/12 
Датум:19.09.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 513700 - Издаци за лиценце -   износ 
од 8.000,00 КМ,  



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 6 Страна 28 

-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 6.000,00 КМ  

 
-на позицију 511300 - Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 2.000,00 КМ  
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-50/12 
Датум:19.09.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815016   – 
Техничка школа  
 
-са позиције 511300 – Издаци за набавку 
постројења и опреме  износ од   7.660,58 КМ, 
 
-на позицију 511200 - Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  –  износ од 7.660,58 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-51/12 
Датум:24.09.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0000301  - Трошкови 
социјалне заштите 
  
-са позиције 416100 – Текуће дознаке 
корисницима соц.заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 
- износ од   6.000,00 КМ, 
 
-на позицију 412900 - Остали непоменути 
расходи  –  износ од 6.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-52/12 
Датум:24.09.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
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-са позиције   412100  - Расходи по основу закупа  
-  износ од 100,00 КМ,  
 
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 100,00 КМ  
  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-53/12 
Датум:25.09.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка. 
 
-са позиције 412600 – Расходи по основу 
путовања и смјештаја - износ од 3.500,00 КМ,  
 
-на позицију 412900  – Остали непоменути 
расходи -  износ од 3.500,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине    Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-54/12 
Датум:01.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 372200 - Буџетска резерва  износ од  
2.777,77 КМ,  
 
-на позицију 461100 - Остале помоћи 
појединцима износ од 2.777,77 КМ 
(организациони код 160) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-55/12 
Датум:02.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1.   Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008400 – ПУ Лепа Радић 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 6 Страна 30 

-са позиције 411200 - Расходи за бруто накнаде - 
износ од   8.000,00 КМ, 
-са позиције 412900 - Остали непоменути 
расходи  - износ од 8.000,00 КМ,    
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-56/12 
Датум:02.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0000301 - Трошкови 
социјалне заштите 

  
-са позиције 416100 - Текуће дознаке 
корисницима соц.заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 
- износ од   6.000,00 КМ, 
 
-на позицију 415200 - Грантови у земљи  -  износ 
од 6.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-57/12 
Датум:04.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 413300 - Расходи по основу камата - 
износ од 20.000,00 КМ (Остала буџетска 
потрошња),  
 
-на позицију 412700  - Расходи за стручне услуге  
износ од 20.000,00 КМ (Одјељење за финансије) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-58/12 
Датум:12.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008600 -
Професионална ватрогасна јединица  
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-са позиције 511300 – Издаци за набавку 
постројења и ореме износ од 4.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412300  – Расходи за режијски 
материјал   износ од 1.000,00 КМ  
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 3.000,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-59/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0000300 - Центар за 
социјални рад 
  
-са позиције 412700 - Расходи за стручне услуге  
износ од   500,00 КМ, 
-на позицију 415200 - Грантови у земљи    износ 
од 500,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-60/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008400 – ПУ Лепа Радић 
 
-са позиције 411200 - Расходи за бруто накнаде - 
износ од   14.000,00 КМ, 
-на позицију 412400 - Расходи за материјал за 
посебне намјене – износ од 10.000,00 КМ 
-на позицију 511300 - Издаци за набавку 
постројења и ореме износ од 4.000,00 КМ,  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-61/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815016  - Техничка школа  
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-са позиције 516100-Издаци за залихе, мат., робе 
и ситног инв.  износ од   5.000,00 КМ, 
-на  позицију 412200 - Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга -  износ од 5.000,00 КМ,  
 
-са позиције 412400 - Расходи за материјал за 
посебне намјене – износ од 3.000,00 КМ 
-на позицију 412700 - Расходи за стручне услуге  
износ од   3.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-62/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008510  - Завичајни музеј  
 
-са позиције 511300 – Издаци за набавку 
постројења и ореме износ од 7.000,00 КМ,  
-са позиције 511400 Издаци за инвестиционо 
одржавање –  износ од 5.000,00 КМ,  
-на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
- износ од 12.000,00 КМ,  
-са  позиције 412200 - Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга -  износ од 3.000,00 КМ,  
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја   износ од 3.000,00 КМ, 
-на позицију 412300  – Расходи за режијски 
материјал   износ од 500,00 КМ  

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-63/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815017  – Средња стручна и 
техничка школа 
 
-са позиције 511200 - Издаци за инв.одржавање  
опреме износ од 6.000,00 КМ  
 
-на позицију 511300 -  Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 6.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-64/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1.   Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008520 – Културни центар 
 
-са позиције 412300 Расходи за режијски 
материјал - износ од 1.000,00 КМ 
-на позицију 412600 Расходи по основу путовања 
и смјештаја - 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 објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-65/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0815015 -  Гимназија  
 
-са позиције 511300  – Издаци за набавку 
постројења и опреме - износ од 10.200,00 КМ  
 

-на позицију 412800 - Расходи за услуге 
одржавања јавних површина износ од 10.200,00 
КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-66/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције   412100   Расходи по основу закупа  
-  износ од 22.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412500   Расходи за текуће 
одржавање износ од 5.000,00 КМ  
-на позицију 412600 Расходи по основу путовања 
и смјештаја износ од 15.000,00 КМ  
-на позицију 511300  – Издаци за набавку 
постројења и опреме - износ од 2.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-67/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Кабинет начелника). 
 
-са позиције 415200 – Грантови у земљи  износ 
од 70.000,00 КМ,  
 
-на позицију 511200  – Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 60.000,00 КМ  
 
-на позицију 412700  – Расходи за стручне  износ 
од 10.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-68/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

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

-са позиције 412900   Остали непоменути 
расходи (Остала буџетска потрошња)  - износ од 
36.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412900  – Остали непоменути 
расходи (Одјељење за финансије) 16.000,00 КМ  
 
-на позицију 412700  – Расходи за стручне услуге 
(Одјељење за финансије) износ од 20.000,00 КМ  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-69/12 
Датум:18.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Одјељење за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове). 
 
-са позиције 414100 - Субвенције јавним 
нефинансијским субјектима  -   износ од 
85.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412500 – Расходи за текуће 
одржавање износ од   80.000,00 КМ  
 
-на позицију 412700 – Расходи за услуге израде 
пројектне документације износ од  5.000,00 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 објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-70/12 
Датум:23.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица  
 
-са позиције 511200  – Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 4.000,00 КМ  
-на позицију 412700 – Расходи за стручне услуге 
износ од  4.000,00 КМ 
 
-са позиције 511300  – Издаци за набавку 
постројења и опреме - износ од 4.000,00 КМ  
-на позицију 412400 – Расходи за мстеријал за 
посебне намјене износ од   2.000,00 КМ  
-на позицију 412500 – Расходи за текуће 
одржавање износ од   2.000,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-71/12 
Датум:31.10.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 

 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 413200 – Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
услуга - износ од 15.600,00 КМ (Мјесне 
заједнице),  
-на позицију 412900  – Остали непоменути 
расходи  износ од 15.600,00 КМ (Одјељење за 
финансије) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-72/12 
Датум:01.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1.  Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008920 - Туристичка 
организација 
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-са позиције 412600  Расходи за стручне услуге -  
износ од  3.705,00  КМ. 
-на позицију 412300 -  Расходи за режијски 
материјал   износ од 14,00 КМ,    
-на позицију 412700 -  Расходи за стручне 
услуге  износ од  686,00  КМ,    
-са позиције 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 191,00   КМ,    
-на позицију 511200 –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 2.814,00   КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 

Број:02-400-73/12 
Датум:01.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Кабинет начелника). 
 
-са позиције 513100 - Издаци за прибављање 
земљишта -   износ од 33.000,00 КМ,  
-са позиције 511700 - Издаци по основу улагања 
у развој -   износ од 11.530,00 КМ,  
-на позицију 412700 -  Расходи за стручне услуге  
износ од  2.000,00  КМ,    
-на позицију 511100 – Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката  износ од 
26.000,00 КМ,  
-на позицију 511200 - Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  износ од 16.530,00 КМ  

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-74/12 
Датум:12.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 513700 - Издаци за лиценце -   
износ од 12.000,00 КМ,  
-са позиције 412900 - Остали непоменути 
расходи   износ од 5.995,00   КМ,    
-на позицију 412300 -  Расходи за режијски 
материјал   износ од 350,00 КМ,    
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 3.440 КМ  
-на позицију 511300 - Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 14.205,00 КМ  
 
2.  За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине   Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-75/12 
Датум:12.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1.   Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008520 – Културни центар 

 
-са позиције 412300 Расходи за режијски 
материјал – износ од 2.700,00 КМ 
-на позицију 412600 Расходи по основу путовања 
и смјештаја - износ од 1.000,00 КМ, 
-на позицију 412700 Расходи за стручне услуге - 
износ од 700,00 КМ, 
-на позицију 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 1.000,00   КМ,    
 
-на позицију 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 1.000,00   КМ,    
 
-са позиције 511200 –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 2.000,00   КМ 
-на позицију 511300  – Издаци за набавку 
постројења и опреме - износ од 2.000,00 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-76/12 
Датум:12.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка  
 
-са позиције 372200 - Буџетска резерва  износ од  
4.000,00 КМ,  
 
-на позицију 415200 - Текући грантови 
спортским орг. износ од 4.000,00 КМ 
(организациони код 160) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-77/12 
Датум:12.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Одјељење за финансије). 
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-са позиције 621900 – Издаци за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих година - износ 
од   32.000,00 КМ (Остала буџетска потрошња),  
 
-на позицију 412700  – Расходи за стручне услуге  
износ од 32.000,00 КМ (Одјељење за финансије) 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-78/12 
Датум:12.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                  Никола Крагуљ с.р 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

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

 
-са позиције 621900 - Издаци за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих година - износ 
од   69.000,00 КМ (Остала буџетска потрошња),  
 
-на позицију 412300 Расходи за режијски 
материјал – износ од 4.000,00 КМ (Одјељење за 
општу управу) 
-на позицију 412600 -  Расходи по основу 
путовања и смјештаја –  износ од  10.000,00  КМ 
(Одјељење за општу управу) 
-на позицију 412700 – Расходи за стручне услуге  
износ од 13.000,00 КМ (Кабинет начелника) 
-на позицију 412900 -  Остали непоменути 
расходи износ од 5.000,00 КМ, (Кабинет 
начелника) 

-на позицију 412700– Расходи за стручне услуге  
износ од 5.000,00 КМ (Одјељење за финансије) 
-на позицију 412500 -  Расходи за текуће 
одржавање  – износ од 32.000,00 КМ (Одјељење 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове)  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине  Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-80/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Латиновић с.р 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка (Мјесне заједнице) 
 
-са позиције 412500 - Расходи за текуће 
одржавање - износ од 7.000,00 КМ, 
-на позицију 412900  – Остали непоменути 
расходи  износ од 7.000,00 КМ  
 
 2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине   Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-81/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1.   Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008520 – Културни центар 
 
-са позиције 511200 – Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката    
износ од  1.000,00 КМ, 
-са позиције 511400 – Издаци за инв.одржавање 
опреме  износ од  1.000,00КМ, 
-са позиције 412300 - Расходи за режијски 
материјал – износ од 1.000,00 КМ 
 
-на позицију 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 3.000,00   КМ,    
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-82/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Латиновић с.р 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
 
1.  Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008920 - Туристичка 
организација 

-са позиције 412600  Расходи по основу путовања 
и смјештаја -  износ од  1.342,00  КМ. 
 
-на позицију 412700 -  Расходи за стручне услуге  
износ од  205,00  КМ,    
 
-са позиције 412900 -  Остали непоменути 
расходи   износ од 1.137,00   КМ,    

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-83/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Латиновић с.р 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0000300 -Центар за социјални 
рад 

  
-са позиције 412700 - Расходи за стручне услуге  
износ од  1.200,00 КМ, 
 
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја   износ од 1.200,00КМ, 
 
-са позиције 511200 - Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката    
износ од  1.000,00 КМ, 
-са позиције 511300 – Издаци за набавку 
постројења и  опреме   износ од  1.000,00 КМ, 
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-на позицију 412200 - Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга   износ од 2.000,00КМ, 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-84/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Латиновић с.р 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815016 -
Техничка школа  
 
-са позиције 412400 - Расходи за материјал за 
посебне намјене - износ од 4.000,00 КМ 
-са позиције 511300 - Издаци за набавку 
постројења и  опреме   износ од  2.000,00 КМ, 
-на  позицију 412200 - Расходи по основу утрошка 
енергије,комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга -  износ од 6.000,00 КМ,  
-са позиције 412900 -  Остали непоменути расходи   
износ од 2.000,00   КМ,    
-на позицију 412700 – Расходи за стручне услуге  
износ од  2.000,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 

Број:02-400-85/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Латиновић с.р 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. Годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008600 – 
Професионална ватрогасна јединица  
-са позиције 511300 –  Издаци за набавку 
постројења и опреме  износ од 5.000,00 КМ,  
 
-на позицију 412600 - Расходи по основу 
путовања и смјештаја -  износ од 5.000,00 КМ, 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-86/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Зоран Латиновић с.р 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2012. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008510   – Завичајни музеј  
 
-са позиције 412900 - Остали непоменути 
расходи  износ од 3.000,00 КМ,  
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-на позицију 511300 - Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од 3.000,00 КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-87/12 
Датум:23.11.2012.године 
Градишка                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Зоран Латиновић с.р 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – 
САРАЈЕВО 

 
На основу члана 195. Став (1) Закона о 

управном поступку („Службени гласник БиХ“, 
број 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09) и члана 2.12 став 
(5) Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), 
поступајући по захтјеву Скупштине општине 
Градишка за давање сагласности на акт о 
именовању члана Општинске изборне комисије 
Градишка, Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине је на 93. Сједници, одржаној 
04.12.2012.године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

Даје се сагласност на рјешење 
Скупштине општине Градишка о именовању 
члана Општинске изборне комисије Градишка 
број:01-111-44/12, којим се именује члан: 
 
- Бранислав Радиновић – члан 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупшина општине Градишка је, својим 
актом број: 01-013-179/12 од 15.10.2012.године, 
од централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине затражила сагласност на Рјешење 
берој:01-111-44/12, којим се Бранислав 
Радиновић именује за члана Општинске изборне 
комисије Градишка.  
 

Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине је, разматрајући напријед наведено 
Рјешење Скупштине општине Градишка, 
утврдила да је Скупштина општине Градишка 
поступила у складу са одредбом члана 2.12 став 
(5) Изборног закона Босне и Херцеговине и по 
процедури прописаној Упутством о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 
бр. 9/10, 37/10 и 74/11).  

 
Стим у вези, Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине је, на основу члана 2.9 став 
(1) тачка 17, а у вези члана 2.12 став (5) Изборног 
закона Босне и Херцеговине, одлучила као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
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Правна поука: Незадовољна страна има право у 
року од два дана од дана пријема овог Рјешења 
поднијети жалбу Апелационом одјелу Суда 
Босне и Херцеговине преко Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине ( члан 6.9 Став (1) 
и (2) Изборног закона БиХ) 
 
Број:06-07-1-1100-2/12 
Датум:04.12.2012.године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

                                         Бранко Петрић с.р 
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