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Г р а д и ш к а 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (’’Службени гласник Републике 
Српске’’,  број 101/04, 42/05, 118/05), члана 50, 
51, 53. и 55. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама  Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 30/07 и 29/10) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(’’Службени гласник општине Градишка’’, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка, на сједници одржаној 20.10. 2011. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о   издавању гаранције за задужење 
Комуналног предузећа ''Топлана'' а.д. 

Градишка 
 

I 
             Општина Градишка издаје гаранцију 
Комуналном предузећу ''Топлана'' а.д. Градишка 
за задужење код Нове банке а.д. Бања Лука, у 
укупном износу oд 3.000.000,00 КМ. 
 

II 
             Средства из тачке I ове одлуке 
Комунално предузеће ''Топлана'' а.д. Градишка 
ће користити за рефинансирања постојећег дуга 
и финансирање пренесених обавеза, насталих по 
основу улагања у капиталне инвестиције. 
 
 

III 
             Средства из тачке I ове одлуке 
Комунално предузеће ''Топлана'' а.д. Градишка, 
као зајмопримац ће обезбиједити од кредитора, 
Нове банке а.д. Бања Лука,  по сљедећим 
условима: 
 

 
 
 
 

-  Каматна стопа на годишњем нивоу           7,25% 
-  Грејс период (улази у рок отплате)      без грејс             

периода 
-  Рок отплате                      до 120 мјесеци 
-  Накнада за обраду захтјева           0,50% 
-  Накнада за пријевремену отплату          0,50% 
-  Накнада за мониторинг           0,20% 
-   Интеркаларна каматна стопа    једнака       

редовној каматној стопи 
-  Повлачење средстава        одмах по 

потписивању    уговора 
-  Обезбјеђење кредита     судужништво Општине   

Градишка мјенице и бјанко налози за пренос 
                                                                              
 

- Тренутни потенцијални дуг Општине Градишка 
по издатим гаранцијама за 2011. годину износи 
677.537,49 КМ, или 3,77% редовних прихода 
остварених у претходној фискалној години 
(17.980.099,74 КМ) 

 
 

IV 
             Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да може предузети све радње потребне 
за реализацију ове одлуке. 
 

V 
            Ова одлука ступа на снагу даном 
издавања одобрења Министарства финансија 
Републике Српске, а објавиће се у ’’Службеном 
гласнику општине Градишка’’. 
 
Број:01-022-238/11 
Датум:20.10.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 2 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима («Службени гласник 
Републике Српске», број 124/08), члана 15. 
Закона о грађевинском земљишту («Службени 
гласник Репу-блике Српске», број 112/06), члана 
24. Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске», 
број 14/07) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној  20.10.2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта 

Нинић Обраду 
 

I 
 

Нинић Обраду из Ровина, број 246, 
продаје се неизграђено грађевинско земљиште са 
уписаним правом располагања Општине 
Градишка са 1/1 дијела као најповољнијем купцу 
утврђеним у поступку усменог јавног надметања 
(лицитације), означено као: 
 
- к.ч. бр. 551/24   «Окућница»     градилиште   

површине   989 m2  
уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине,  по  
цијени од  3.070,00 КМ  

 
II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка, као продавца и Нинић 
Обрада, као купца, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе  уговорних страна. 

 
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 

 
Број:01-022-239/11 
Датум:20.10.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима («Службени гласник РС“, број 
124/08), члана 15. Закона о грађевинском 
земљишту («Службени гласник Републике 
Српске», број 112/06), члана 24. Правилника о 
поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини 
(»Службени гласник Републике Српске», број 
14/07) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној  20.10.2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта 

Павловић Славиши 
 

I 
 

Павловић Славиши из Градишке, Улица 
Алексе Шантића број 50/б, продаје се неизгра-
ђено грађевинско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела, 
као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 
 
- к.ч. бр. 650/28   «Тук уз канал»    пашњак  

површине   449 m2  
уписана у п.л. број: 192  к.о.  Бок Јанковац,  
по  цијени од 6.935,00  КМ.  

 
II 

 
О купопродаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине Градишка, 
као продавца и Павловић Славише, као купца, 
којим ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе  уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 
 
Број:01-022-240/11 
Датум:20.10.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 3

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима («Службени гласник РС“, број 
124/08), члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
112/06), члана 24. Правилника о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског земљишта у 
државној својини (»Службени гласник Републике 
Српске», број 14/07) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 20.10. 2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта 

Шљивар Дарку 
 

I 
 

Шљивар Дарку из Градишке, Пут деспота 
Стефана број 22, продаје се неизграђено грађе-
винско земљиште са уписаним правом 
располагања Општине Градишка са 1/1 дијела 
као најпо-вољнијем купцу утврђеним у поступку 
усменог јавног надметања (лицитације), означено 
као: 
 

- к.ч. бр. 650/57   «Тук уз канал»    пашњак      
површине   555 m2  
уписана у п.л. број 192  к.о.  Бок Јанковац,  
по  цијени од 8.525,00  КМ.  

 
II 
 

О купопродаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења Право-
бранилаштва Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине Градишка, 
као продавца и Шљивар Даркa, као купца, којим 
ће се регулисати сва међусобна права и обавезе  
уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име Општине закључи уговор о продаји 
земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 

 
Број:01-022-241/11 
Датум:20.10.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 

        На основу члана 17. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број:8/05,4/08, 1/09 и 3/09) и чланова 
102. и  109. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка-пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
6/10), а након разматрања Извјештаја о 
ревизији консолидованих финансијских 
извјештаја општине Градишка за период 
01.01. до 31.12.2010. године и Акционог плана 
Наче-лника општине за отклањање 
недостатака по ревизији финансијских 
извјештаја за 2010. годину, Скупштина 
општине Градишка на 27. редовној сједници 
одржаној 20.10.2011. године донијела је следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 1. Скупштина општине Градишка 
прихвата Извјештај о ревизији консоли-
дованих финансијских извјештаја општине 
Градишка за период 01.01. до 31.12.2010. 
године и подржава Акциони план Начелника 
општине за отклањање недостатака по 
ревизији финансијских извјештаја за 2010. 
годину. 
 
 2. Скупштина општине тражи од 
Начелника општине да у складу са утврђеном 
динамиком реализације Акционог плана за 
отклањање недостатака по ревизији 
финансијских извјештаја за 2010. годину, 
Скупштину општине редовно информише  о 
реализацији  Плана. 
 
 3. Закључци ступају на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-013-7/11 
Датум:20.10.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 4 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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Страна 5
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Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 7

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 8 

 

 
 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 9

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 10 

 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 11

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 12 

 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 13

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 14 

 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 15

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 16 

 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 17

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 18 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),   члана 19. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07), члана 
74. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/09) и члана 
34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09 и 3/09) Начелник општине Градишка             
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
Статута ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

 
           Даје се сагласност на Одлуку о измјенама 
Статута ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка број: 01-
1802/11 од 16.08.2011. године, усвојену од стране 
Управног одбора наведене установе. 
 

II 
 

          За праћење извршења ове одлуке задужују 
се: директор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка и 
Одјељење за друштвене дјелатности 
Административне службе општине Градишка.  
 

III 
 

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

 
Број:02-023-14/11 
Датум:04.10.2011.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 и 3/09)  и 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 
стипендија 

 
Члан 1. 

 
          Доноси се Одлука о расписивању Конкурса 
за додјелу стипендија редовним студентима из 
Буџета општине Градишка за школску 2011/12. 
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. 
 

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

 
Број:02-022-222/11 
Датум:03.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 19

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412100 – Расходи по 

основу закупа  износ од 920,00 КМ,  
- и са позиције 412200 – Расходи по 

основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих  услуга износ од  450 КМ, 

- на позицију 412900 – Остали 
непоменути расходи износ од 1.370,00 КМ и са 

- са позиције 412100 – Расходи за 
стручне услуге  износ од 880,00 КМ 

- са позицију 412500  –Расходи за 
текуће одржавање  износ од 651,00,00 КМ и   

- са позиције 511300 –  Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од   500,00 
КМ 

- на позицију 412900 – Остали 
непоменути расходи  износ од 2.031,00 КМ и са 

 
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:02-400-56/11 
Датум:18.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008160 – Одјељење за друштвене дјелатности  

 
- са позиције 416100 – Суфинансирање 

превоза ученика одређених категорија  износ од  
60.000,00 КМ,  

 
- на позицију 416300 (која није 

планирана буџетом)– Суфинансирање превоза 
ученика одређених категорија  износ од   
60.000,00  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:02-400-58/11 
Датум:23.08.2011.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 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412500 – Расходи за 
текуће одржавање  износ од  3.000,00        КМ, 

- на позицију 517100 – Издаци по 
основу пореза на додату вриједност укупан                  
износ од 3.000,00 КМ и  

 
- са позиције 412700  –Расходи за 

стручне услуге 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:02-400-59/11 
Датум:23.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008300 – 
Центар за социјални рад  

- са позиције 412200 –  Расходи по 
основу утрошка енергије  износ од 3.000,00 КМ,  

 
-    на позицију 412900  –Остали 

непоменути расходи  износ од 3.000,00 КМ, и  
 
- са позиције 416100 (орг.код 301-

тр.социјалне заштите) –  Текуће дознаке 
штићеницима  износ од 5.000,00 КМ,  

 
-    на позицију 412900 (орг.код 301-

тр.социјалне заштите)  –Остали непоменути 
расходи  износ од 5.000,00 КМ, и  

 
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:02-400-60/11 
Датум:23.08.2011.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 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

 
- са позиције 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 45.000,00 КМ  

- на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  износ од 45.000,00 
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:02-400-61/11 
Датум:23.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 513100 (организациони код 

0008120 – Кабинет начелника) –         Издаци за 
прибављање земљишта  износ од  56.000,00  КМ,    

 
-   на позицију 511300 (организациони код 

0008130 – Одјељење за општу управу) Издаци за 
набавку постројења и опреме  износ од 48.000,00 
КМ, и 

- и на позицију 516100 (организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу)  – Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл.  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:02-400-62/11 
Датум:23.08.2011.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 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. 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   9.000,00    
КМ,    

 
- на позицију 516100  – Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. износ од  4.000,00 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:02-400-63/11 
Датум:25.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412300  – Расходи за 
режијски материјал   износ од 10.000,00 КМ,  

- на позицију 412700 – Остали 
непоменути расходи  износ од 5.000,00 КМ, и 

 
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:02-400-64/11 
Датум:25.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  
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- са позиције 621300 – Издаци за 
отплату главнице примљених зајмова у земљи  
износ од 225.000,00 КМ,  

 
- на позицију 621100 – Издаци за 

отплату главнице по хартијама од вриједности 
(која није планирана буџетом)  износ од 
225.000,00 КМ за мјесец септембар.  

 
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:02-400-65/11 
Датум:25.08.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу  

 
- са позиције 412100 – Расходи по 

основу закупа износ од  20.000,00 КМ,  
- на позицију 412700  –Расходи за 

стручне услуге 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:02-400-66/11 
Датум:09.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412200 –  Расходи по 
основу утрошка енергије  износ од 6.000,00 КМ и  

 
- са позиције 412500  – Расходи за 

текуће одржавање  износ од 2.000,00 КМ,  
 

- на позицију 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:02-400-68/11 
Датум:08.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 24 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. 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   4.000,00    
КМ,    

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне услуге  –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:02-400-69/11 
Датум:15.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. 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 5.300,00 
КМ,  

- на позицију 511200 (која није 
планирана буџетом) – Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 5.300,00 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:02-400-70/11 
Датум:20.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

 
- са позиције 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 45.000,00 КМ  

- на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  износ од 45.000,00 
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:02-400-71/11 
Датум:20.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 25

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008301 – 
Центар за социјални рад (трошкови социјалне 
заштите) 

- са позиције 416100 (орг.код 301-
тр.социјалне заштите) –  Текуће дознаке 
штићеницима  износ од 10.000,00 КМ,  

-  
-    на позицију 511100 (орг.код 301-

тр.социјалне заштите)  –Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених објеката и јединица за 
посебне социјалне групе  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:02-400-72/11 
Датум:20.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 372200 – Буџетска 
резерва  износ од   1.400,00   КМ,  

 
- на позицију 416100– Остале помоћи 

појединцима  износ од 1.400,00 КМ (Одјељење за 
друштвене дјелатности) 

 
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:02-400-73/11 
Датум:20.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815015 – 
Гимназија 

- са позиције 412300 – Расходи по 
режијски материјал  износ од 3.000,00 КМ,  

 
- на позицију 412400  –Расходи за 

материјал за посебне намјене  износ од 
3.000,00,00 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:02-400-74/11 
Датум:23.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 7 Страна 26 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 008400 
ЈУ Лепа Радић  

– са позиције 412300  –Расходи за режијски 
материјал  износ од 1.125,00 КМ  

 
- на позицију 511300 – Издаци за набавку 

постројења од 600,00 КМ 
- и на позицију 416100- Текуће дознаке 

грађанима износ од 525,00 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:02-400-75/11 
Датум:23.09.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

- са позиције 511100 – Издаци за 
изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 37.000,00 КМ  

- на позицију 415200 – Грантови у 
земљи  износ од 37.000,00 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:02-400-76/11 
Датум:03.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу  

 
- са позиције 412100 – Расходи по 

основу закупа износ од  10.000,00 КМ,  
- на позицију 511300 – Издаци за 

набавку постројења 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:02-400-77/11 
Датум:03.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 



Број 7                                              Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 27

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

 
- са позиције 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 100.000,00 КМ, 

- на позицију 412700 –Расходи за 
стручне услуге (информисање и медији)  износ 
од 30.000,00 КМ 

- и на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  износ од 70.000,00 
КМ. 

- и позиције 513100 – Издаци за 
прибављање земљишта  износ од  40.000,00  КМ 

- на позицију 412900 - Остали 
непоменути расходи  (репрезентација, 
манифестације)  износ од   40.000,00 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:02-400-78/11 
Датум:06.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 
 

1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 008400 
ЈУ Лепа Радић  

 
– са позиције 412300  – Расходи за 

режијски материјал  износ од 6.000,00 КМ  
 
- на позицију 516100 – Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара 
износ од  од 2.000,00 КМ 

- и на позицију 412500 - Расходи за 
текуће одржавање 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:02-400-79/11 
Датум:06.10.2011.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 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  и орг.код 
0008140 Одјељење за финансије 

 
- са позиције 413100 – Расходи по 

основу камата на ХОВ  износ од 25.250,00 КМ,  
 
- на позицију  413900– Расходи по 

основу затезних камата износ од 18.250,00 КМ 
 
- и на позицију 412700- Расходи за 

стручне услуге (финансијско посредовање) 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:02-400-80/11 
Датум:07.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

 
- са позиције 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 112.000,00 КМ, 

 
- на позицију 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  износ од 90.000,00 
КМ., 

- на позицију 415200 – Грантови у 
земљи износ од 20.000,00 КМ 

- и на позицију 413900- Расходи по 
основу затезних камата  износ од   2.000,00 КМ 
(Остала буџетска потрошња 190) 

 
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:02-400-81/11 
Датум:11.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
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Страна 29

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  и орг.код 
0008140 Одјељење за финансије 

 
- са позиције 412600 – Расходи по 

основу путовања и смјештаја (гориво)   износ од 
24.000,00 КМ,  

 
- на позицију  412900 – Остали 

непоменути расходи износ од 20.000,00 КМ и  
- на позицију 412700 – Расходи за 

стручне услуге  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:02-400-82/11 
Датум:17.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу  

- са позиције 412100 – Расходи по 
основу закупа износ од  20.000,00 КМ,  

- на позицију 412600 – Расходи по 
основу путовања и смјештаја (гориво) 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:02-400-83/11 
Датум:17.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника  

- са позиције 511100 – Издаци за 
изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 20.000,00 КМ, 

- на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  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:02-400-84/11 
Датум:19.10.2011.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 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, ком.и ком услуга  износ од 
1.000,00 КМ,  

- са позиције 412700 –Расходи за стручне 
услуге  износ од 400,00 КМ 

- на позицију 412900 – Стручно 
усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од 
1.400,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-400-85/11 
Датум:21.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412500 – Расходи за 

текуће одржавање  износ од   900,00  КМ, 
- са позиције 412700  –Расходи за 

стручне услуге износ од  2.000,00   КМ, 
 
-    на позицију 412300 – Расходи за 

режијски материјал износ од 900,00 КМ 
-    на позицију 412900 – Остали 

непоменути расходи 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:02-400-86/11 
Датум:21.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
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Страна 31

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412300 – Расходи за 

режијски материјал  износ од 1.500,00 КМ,    
 
- на позицију 412700  – Расходи за 

стручне услуге   износ од 1.500,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-87/11 
Датум:21.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412500 – Расходи за 
текуће одржавање  износ од   2.300,00  КМ, 

 
- на позицију 516100 – Издаци за 

залихе материјала, робри ситног инвентара износ 
од  од 2.300,00 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:02-400-88/11 
Датум:21.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815015 – 
Гимназија 

- са позиције 412600 – Расходи по 
основу путовање и смјештаја износ од 3.000,00 
КМ,  

-  на позицију 412500  – Расходи за текуће 
одржавање  износ од 3.000,00,00 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:02-400-89/11 
Датум:21.10.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
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