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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

На основу Рјешења Окружног суда у Бања Луци 
о изрицању привремене административне мјере број 11 
0 У 019058 16 У од 13.07.2016. године, члана 43. и 72. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
58. и 73. Статута општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'', број: 3/14), Начелник општине Гра-
дишка д о н о с и: 

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА 

ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 
01.07 31.12.2016. ГОДИНЕ НА ОСНОВУ 

РЈЕШЕЊА ОКРУЖНОГ СУДА У БАЊА 
ЛУЦИ О ИЗРИЦАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ БРОЈ 11 0 У 
019058 16 У ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ 

I 
Оперативни финансијски план привременог 

финансирања за период 01.07-31.12.2016. године пред-
ставља преглед планираних издатака у периоду од 01.07. 
до 31.12.2016. године приказан у табеларном прегледу, а 
урађен је на основу Рјешења Окружног суда у Бања Луци 

о изрицању привремене административне мјере број 11 
0 У 019058 16 У од 13.07.2016. године, сразмјерно сред-
ствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне 
2015. фискалне године.

II 
Буџетски корисници са планираним буџетским 

средствима располажу према приоритетима утврђеним 
Оперативним финансијским планом. 

III 
Овај Оперативни финансијски план престаје да 

важи,доношењем буџета и Одлуке о усвајању буџета за 
2016. годину од стране Скупштине Општине Градишка и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка''. 

Број : 02-400-45/2016 
Датум : 18.07.2016. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Латиновић, с.р.
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 ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ 
ГРАДИШКА  ЗА ПЕРИОД 01.07-31.12. 2016. ГОДИНЕ  НА ОСНОВУ РЈЕШЕЊА ОКРУЖНОГ СУДА 
У БАЊА ЛУЦИ О ИЗРИЦАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ БРОЈ 11 0 У 019058 
16 У ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ  (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА)
uuuu

РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

1 2 3 4 5 6 7 (5+6)
С В Е У К У П Н О 24,730,732.18 12,863,750.00 11,866,982.18 24,730,732.18

I Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СОе   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           429,119.10 224,900.00 204,219.10 429,119.10

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  429,119.10 224,900.00 204,219.10 429,119.10

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 339,119.10 179,900.00 159,219.10 339,119.10

412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 16,364.10 14,400.00 1,964.10 16,364.10
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 322,755.00 165,500.00 157,255.00 322,755.00

1.2. 415000 Грантови 90,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00
415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима 90,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00

II
Назив и број потрошачке јединице   КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   
120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3,681,041.99 1,792,500.00 1,888,541.99 3,681,041.99

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   401,587.67 342,500.00 59,087.67 401,587.67

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 343,026.72 167,500.00 175,526.72 343,026.72

412700 Расходи за стручне услуге  обуке (Цивилна заштита) 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00
412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање, расходи 

за правне и админ.услуге) 
156,323.56 76,000.00 80,323.56 156,323.56

412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације, 
расходи по суд.рјешењима)

186,703.16 80,000.00 106,703.16 186,703.16

1.2. 415000 Грантови 23,260.95 150,000.00 126,739.05 23,260.95

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

23,260.95 20,000.00 3,260.95 23,260.95

415200 Грантови у земљи  (капитални) 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00

1.3. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине подршка 
наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)

35,300.00 25,000.00 10,300.00 35,300.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3,279,454.32 1,450,000.00 1,829,454.32 3,279,454.32
2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3,087,260.39 1,085,000.00 2,002,260.39 3,087,260.39

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација 
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)  

1,313,153.09 700,000.00 613,153.09 1,313,153.09

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ЕИБ) 1,719,875.27 0.00 1,719,875.27 1,719,875.27

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

36,773.00 300,000.00 263,227.00 36,773.00

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

17,199.03 60,000.00 42,800.97 17,199.03

511300 Издаци за набавку постројења и опреме (Цивилна заштита) 260.00 25,000.00 24,740.00 260.00

2.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 173,618.38 350,000.00 176,381.62 173,618.38

513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинскоправних односа) 173,618.38 350,000.00 176,381.62 173,618.38

2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 
(Цивилна заштита)

18,575.55 15,000.00 3,575.55 18,575.55

******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

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

750,769.98 478,500.00 272,269.98 750,769.98
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РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

1 2 3 4 5 6 7 (5+6)
1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 708,265.58 386,500.00 321,765.58 708,265.58

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 708,265.58 386,500.00 321,765.58 708,265.58

412100 Расходи по основу закупа 48,836.14 15,000.00 33,836.14 48,836.14

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

395,765.03 230,000.00 165,765.03 395,765.03

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

43,319.15 26,500.00 16,819.15 43,319.15

412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 55,907.15 30,000.00 25,907.15 55,907.15
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 50,383.82 30,000.00 20,383.82 50,383.82
412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене 

и вјештачења, компјутерске усл.) 
100,477.12 50,000.00 50,477.12 100,477.12

412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)  13,577.17 5,000.00 8,577.17 13,577.17

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 42,504.40 92,000.00 49,495.60 42,504.40
511300 Издаци за набавку постројења и опреме  21,242.02 80,000.00 58,757.98 21,242.02

513700 Издаци за лиценце 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 21,262.38 8,000.00 13,262.38 21,262.38

IV Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   
140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5,276,326.71 2,607,000.00 2,669,326.71 5,276,326.71

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  4,913,222.21 2,562,000.00 2,351,222.21 4,913,222.21

1.1. 411000 Расходи за лична примања 4,515,835.59 2,335,000.00 2,180,835.59 4,515,835.59

411100 Расходи за бруто плате 3,858,559.60 2,025,000.00 1,833,559.60 3,858,559.60
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених
657,275.99 310,000.00 347,275.99 657,275.99

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 397,386.62 227,000.00 170,386.62 397,386.62

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај) 11,152.10 5,000.00 6,152.10 11,152.10
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи 

за услуге осигурања)
185,955.59 102,000.00 83,955.59 185,955.59

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

200,278.93 120,000.00 80,278.93 200,278.93

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 363,104.50 45,000.00 318,104.50 363,104.50
2.1. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 363,104.50 45,000.00 318,104.50 363,104.50

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

559,444.67 385,000.00 174,444.67 559,444.67

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 231,874.86 145,000.00 86,874.86 231,874.86

1.1. 414000 Субвенције 157,374.86 100,000.00 57,374.86 157,374.86
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 157,374.86 100,000.00 57,374.86 157,374.86

1.2. 415000 Грантови 74,500.00 45,000.00 29,500.00 74,500.00
415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна 

превентива)
74,500.00 45,000.00 29,500.00 74,500.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 327,569.81 200,000.00 127,569.81 327,569.81
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за 

подршку руралног развоја и развој  пословних зона)
314,027.06 200,000.00 114,027.06 314,027.06

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  13,542.75 0.00 13,542.75 13,542.75

3. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

611400 Депозити за пољопривредне кредите   0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

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

1,862,496.88 1,004,100.00 858,396.88 1,862,496.88

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 1,846,909.38 984,100.00 862,809.38 1,846,909.38
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РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

1 2 3 4 5 6 7 (5+6)
1.1. 415200 Грантови у земљи 1,202,461.33 626,600.00 575,861.33 1,202,461.33

415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 362,742.72     200,000.00         162,742.72 362,742.72            
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима 81,659.95       37,500.00          44,159.95 81,659.95             
415200 Текући грант Град позориште 60,000.00       30,000.00          30,000.00 60,000.00             
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка" 198,000.00     104,000.00         94,000.00 198,000.00            
415200 Помоћ ОО Црвеног крста 80,000.00       40,000.00          40,000.00 80,000.00             
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних 14,400.00       7,200.00            7,200.00 14,400.00             
415200 Помоћ Удружење  пензионера 75,000.00       37,500.00          37,500.00 75,000.00             
415200 Помоћ Војним пензионерима 4,200.00         2,100.00            2,100.00 4,200.00               
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих 14,400.00       7,200.00            7,200.00 14,400.00             
415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви 15,000.00       7,500.00            7,500.00 15,000.00             
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима 22,000.00       11,000.00          11,000.00 22,000.00             
415200 Помоћ Савезу инвалида рада 12,600.00       6,300.00            6,300.00 12,600.00             
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата 12,600.00       6,300.00            6,300.00 12,600.00             
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству 9,700.00         5,000.00            4,700.00 9,700.00               
415200 Помоћ Удружењу параплегичара  10,500.00       5,250.00            5,250.00 10,500.00             
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас 10,500.00       5,250.00            5,250.00 10,500.00             
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце 4,000.00         2,000.00            2,000.00 4,000.00               
415200 Помоћ Удружењу Рома 5,000.00         2,500.00            2,500.00 5,000.00               
415200 Помоћ Удружењу Црногораца 5,000.00         2,500.00            2,500.00 5,000.00               
415200 Помоћ Удружењу Пољака 5,000.00         2,500.00            2,500.00 5,000.00               
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена 5,000.00         2,500.00            2,500.00 5,000.00               
415200 Подршка пројеката  омладинским организацијама 2,375.00 7,500.00            5,125.00 2,375.00
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама 74,143.64       40,000.00          34,143.64 74,143.64             
415200 Дом здравља        79,999.92 40,000.00          39,999.92               79,999.92 
415200 Мртвозорство        38,640.10 15,000.00          23,640.10               38,640.10 

1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 424,187.86 221,000.00 203,187.86 424,187.86

416100 Стипендије 270,300.00     138,000.00         132,300.00 270,300.00            
416100 Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте и ученике) 762.70            1,000.00            237.30 762.70                  
416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова 42,484.54       24,000.00          18,484.54 42,484.54             
416100 Помоћ ромској популацији 20,239.46       12,500.00          7,739.46 20,239.46             
416100 Остале помоћи појединцима 89,401.16       40,000.00          49,401.16 89,401.16             
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу) 0.00 5,000.00            5,000.00 0.00

416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму) 1,000.00 500.00               500.00 1,000.00

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

220,260.19 136,500.00 83,760.19 220,260.19

416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија 172,407.58 110,000.00 62,407.58 172,407.58

416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  тр.исхране 47,852.61 26,500.00 21,352.61 47,852.61

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортскорекреативних обј.

15,587.50 20,000.00 4,412.50 15,587.50

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортскорекреативних обј.

15,587.50 20,000.00 4,412.50 15,587.50

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

2,173,211.63 1,183,000.00 990,211.63 2,173,211.63

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  1,932,146.17 953,000.00 979,146.17 1,932,146.17

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,932,146.17 953,000.00 979,146.17 1,932,146.17

412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 87,438.00 100,000.00 12,562.00 87,438.00
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412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр) 25,233.27 8,000.00 17,233.27 25,233.27

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

1,819,474.90 845,000.00 974,474.90 1,819,474.90

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 241,065.46 230,000.00 11,065.46 241,065.46

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 241,065.46 230,000.00 11,065.46 241,065.46

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 21,844.72 100,000.00 78,155.28 21,844.72

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

193,293.65 50,000.00 143,293.65 193,293.65

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

6,247.80 40,000.00 33,752.20 6,247.80

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док) 19,679.29 40,000.00 20,320.71 19,679.29

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

401,054.09 208,000.00 193,054.09 401,054.09

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 364,676.79 188,000.00 176,676.79 364,676.79

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

240,670.71 125,000.00 115,670.71 240,670.71

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

240,670.71 125,000.00 115,670.71 240,670.71

415200 Грантови у земљи 124,006.08 63,000.00 61,006.08 124,006.08

415200 Борачка организација 50,000.04 25,000.00 25,000.04 50,000.04
415200 Удружење ратних војних инвалида 9,000.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00
415200 ОО Субнор 18,006.00 10,000.00 8,006.00 18,006.00
415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38,000.04 19,000.00 19,000.04 38,000.04
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 9,000.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 36,377.30 20,000.00 16,377.30 36,377.30

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

36,377.30 20,000.00 16,377.30 36,377.30

IX Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   
190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4,228,149.15 2,030,850.00 2,197,299.15 4,228,149.15

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 896,975.89 470,000.00 426,975.89 896,975.89

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 289,665.43 140,000.00 149,665.43 289,665.43

412900 Расходи по судским рјешењима 52,769.56 50,000.00 2,769.56 52,769.56
412900 Остали непоменути расходи  поврати и прекњижавања 4,164.93 0.00 4,164.93 4,164.93

412900 Остали непоменути расходи  КП Топлана 232,730.94 90,000.00 142,730.94 232,730.94
1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 607,310.46 330,000.00 277,310.46 607,310.46

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 426,750.00 210,000.00 216,750.00 426,750.00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 176,073.46 115,000.00 61,073.46 176,073.46
413900 Расходи по основу затезних камата 4,487.00 5,000.00 513.00 4,487.00

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 3,331,173.26 1,560,850.00 1,770,323.26 3,331,173.26

621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1,935,419.51      957,850.00 977,569.51 1,935,419.51             
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621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 

рефундирају (КП "Топлана")
1,135,489.26 603,000.00 532,489.26 1,135,489.26

621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 35,264.49 0.00 35,264.49 35,264.49

X Назив и број потрошачке јед:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  РАЗВОЈ    210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           286,278.68 91,500.00 194,778.68 286,278.68

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 218,121.56 81,500.00 136,621.56 218,121.56
412500 Расходи за текуће одржавање 355.00 0.00 355.00 355.00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4,071.38 0.00 4,071.38 4,071.38

412700 Расходи за стручне услуге 8,702.49 2,500.00 6,202.49 8,702.49

412900 Остали непоменути расходи   35,654.32 4,000.00 31,654.32 35,654.32

415100 Грантови у иностранство 38,983.31 0.00 38,983.31 38,983.31

415200 Грантови за  подршку  пројеката 62,424.81 75,000.00 12,575.19 62,424.81

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 67,930.25 0.00 67,930.25 67,930.25
511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 68,157.12 10,000.00 58,157.12 68,157.12

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката (уређење обале ријеке Саве)

30,290.01 0.00 30,290.01 30,290.01

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 24,387.29 0.00 24,387.29 24,387.29

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 13,479.82 10,000.00 3,479.82 13,479.82

XI Назив и број потрошачке јединице:    ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,155.00 2,500.00 1,345.00 1,155.00

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1,155.00 2,500.00 1,345.00 1,155.00

412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница) 1,155.00 2,500.00 1,345.00 1,155.00

XII Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               70,466.63 43,000.00 27,466.63 70,466.63

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 70,466.63 43,000.00 27,466.63 70,466.63
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 70,466.63 43,000.00 27,466.63 70,466.63
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга
0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме) 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног 

односа)  
70,466.63 36,500.00 33,966.63 70,466.63

XIII Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28,687.34 133,500.00 104,812.66 28,687.34

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 27,409.93 16,000.00 11,409.93 27,409.93

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 27,409.93 16,000.00 11,409.93 27,409.93

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 6,557.40 5,000.00 1,557.40 6,557.40

412500 Расходи за текуће одржавање 14,784.19 4,000.00 10,784.19 14,784.19

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 6,068.34 7,000.00 931.66 6,068.34

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,277.41 117,500.00 116,222.59 1,277.41

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

0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,277.41 12,500.00 11,222.59 1,277.41
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
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XIV  Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД    300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 470,584.12 247,700.00 222,884.12 470,584.12

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 468,207.71 246,750.00 221,457.71 468,207.71

1.1. 411000 Расходи за лична примања 408,087.14 219,000.00 189,087.14 408,087.14

411100 Расходи за бруто плате 335,737.17 184,000.00 151,737.17 335,737.17
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених
72,349.97 35,000.00 37,349.97 72,349.97

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 60,001.48 27,230.00 32,771.48 60,001.48

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

26,455.78 14,030.00 12,425.78 26,455.78

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

3,809.52 2,200.00 1,609.52 3,809.52

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 229.40 200.00 29.40 229.40
412500 Расходи за текуће одржавање 4,283.87 2,600.00 1,683.87 4,283.87
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 3,493.17 2,000.00 1,493.17 3,493.17
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 

медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале) 

3,346.45 2,200.00 1,146.45 3,346.45

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

18,383.29 4,000.00 14,383.29 18,383.29

415200 Грантови у земљи 0.00 370.00 370.00 0.00
1.3. 413900 Расходи по основу затезних камата 119.09 150.00 30.91 119.09

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2,376.41 950.00 1,426.41 2,376.41

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

1,644.51 0.00 1,644.51 1,644.51

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 731.90 950.00 218.10 731.90

XV Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1,939,036.91 1,060,000.00 879,036.91 1,939,036.91

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 30,794.51 13,000.00 17,794.51 30,794.51

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

263.11 0.00 263.11 263.11

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

30,531.40 13,000.00 17,531.40 30,531.40

2. 415000 Грантови у земљи 9,519.00 5,000.00 4,519.00 9,519.00
415200 Грантови у земљи 5,519.00 3,000.00 2,519.00 5,519.00

415200 Грантови у земљи  Сигурна кућа 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова
1,897,128.23 1,042,000.00 855,128.23 1,897,128.23

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

1,114,858.24 629,000.00 485,858.24 1,114,858.24

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

108,881.18 58,000.00 50,881.18 108,881.18

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 673,388.81 355,000.00 318,388.81 673,388.81
511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,595.17 0.00 1,595.17 1,595.17
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 1,595.17 0.00 1,595.17 1,595.17

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

1,242,842.03 632,500.00 610,342.03 1,242,842.03

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,240,928.04 626,500.00 614,428.04 1,240,928.04

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1,016,869.02 512,500.00 504,369.02 1,016,869.02
411100 Расходи за бруто плате 972,481.55 498,000.00 474,481.55 972,481.55
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених
44,387.47 14,500.00 29,887.47 44,387.47

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 224,059.02 114,000.00 110,059.02 224,059.02
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РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

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

транспортних услуга
41,831.19 23,750.00 18,081.19 41,831.19

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

12,211.03 7,000.00 5,211.03 12,211.03

412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 113,829.71 56,000.00 57,829.71 113,829.71
412500 Расходи за текуће одржавање 13,886.89 6,250.00 7,636.89 13,886.89
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 2,816.25 2,000.00 816.25 2,816.25
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, 

рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)
12,239.38 6,000.00 6,239.38 12,239.38

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

27,244.57 13,000.00 14,244.57 27,244.57

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,913.99 6,000.00 4,086.01 1,913.99
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,286.18 3,750.00 2,463.82 1,286.18
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 627.81 2,250.00 1,622.19 627.81

XVII Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 249,343.25 116,300.00 133,043.25 249,343.25

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 237,226.95 114,200.00 123,026.95 237,226.95

1.1. 411000 Расходи за лична примања 185,285.53 96,800.00 88,485.53 185,285.53
411100 Расходи за бруто плате 146,355.92 79,000.00 67,355.92 146,355.92
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених
38,929.61 17,800.00 21,129.61 38,929.61

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 51,941.42 17,400.00 34,541.42 51,941.42
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга
5,135.24 7,000.00 1,864.76 5,135.24

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

1,078.32 1,000.00 78.32 1,078.32

412500 Расходи за текуће одржавање 2,059.71 500.00 1,559.71 2,059.71
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво) 4,101.65 2,150.00 1,951.65 4,101.65

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

3,100.40 1,500.00 1,600.40 3,100.40

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

36,466.10 5,250.00 31,216.10 36,466.10

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12,116.30 2,100.00 10,016.30 12,116.30
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката 
9,998.90 0.00 9,998.90 9,998.90

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2,117.40 2,100.00 17.40 2,117.40

VIII Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 550,700.51 288,950.00 261,750.51 550,700.51

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 539,761.95 271,320.00 268,441.95 539,761.95

1.1. 411000 Расходи за лична примања 335,432.65 170,200.00 165,232.65 335,432.65

411100 Расходи за бруто плате 263,487.90 135,200.00 128,287.90 263,487.90

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених

71,944.75 35,000.00 36,944.75 71,944.75

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 204,329.30 101,120.00 103,209.30 204,329.30

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

74,774.03 40,000.00 34,774.03 74,774.03

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

4,727.84 2,320.00 2,407.84 4,727.84

412500 Расходи за текуће одржавање 10,617.82 4,300.00 6,317.82 10,617.82
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 11,844.63 4,000.00 7,844.63 11,844.63
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и 

медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале) 

19,756.79 13,500.00 6,256.79 19,756.79
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РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

1 2 3 4 5 6 7 (5+6)
412900 Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто нак.ван 

радног односа, репрез. и др.)  
82,608.19 37,000.00 45,608.19 82,608.19

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 10,938.56 17,630.00 6,691.44 10,938.56

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,635.56 12,630.00 10,994.44 1,635.56
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 9,303.00 5,000.00 4,303.00 9,303.00

XIX Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 140,800.74 88,000.00 52,800.74 140,800.74

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 120,485.75 65,000.00 55,485.75 120,485.75
1.1. 411000 Расходи за лична примања 12,746.58 8,250.00 4,496.58 12,746.58

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених

12,746.58 8,250.00 4,496.58 12,746.58
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 107,739.17 56,750.00 50,989.17 107,739.17

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

46,535.00 25,000.00 21,535.00 46,535.00

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

7,624.36 4,200.00 3,424.36 7,624.36

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 4,268.04 2,750.00 1,518.04 4,268.04

412500 Расходи за текуће одржавање 14,542.50 7,500.00 7,042.50 14,542.50
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 7,352.70 4,625.00 2,727.70 7,352.70
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 

медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале) 

17,768.30 6,375.00 11,393.30 17,768.30

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

9,648.27 6,300.00 3,348.27 9,648.27

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 20,314.99 23,000.00 2,685.01 20,314.99
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката 
0.00 19,000.00 19,000.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 18,985.03 3,500.00 15,485.03 18,985.03
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 0.00 500.00 500.00 0.00
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1,329.96 0.00 1,329.96 1,329.96

XX Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 188,384.70 93,600.00 94,784.70 188,384.70

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 165,879.92 81,650.00 84,229.92 165,879.92
1.1. 411000 Расходи за лична примања 11,847.00 6,110.00 5,737.00 11,847.00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених

11,847.00 6,110.00 5,737.00 11,847.00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 154,032.92 75,540.00 78,492.92 154,032.92

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

45,927.58 32,800.00 13,127.58 45,927.58

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

10,340.35 4,780.00 5,560.35 10,340.35

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 17,560.52 6,000.00 11,560.52 17,560.52
412500 Расходи за текуће одржавање 16,601.85 5,000.00 11,601.85 16,601.85
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4,537.31 2,060.00 2,477.31 4,537.31
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
38,154.08 17,300.00 20,854.08 38,154.08

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

20,911.23 7,600.00 13,311.23 20,911.23

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 22,504.78 11,950.00 10,554.78 22,504.78
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката 
3,336.27 0.00 3,336.27 3,336.27

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 13,263.00 9,650.00 3,613.00 13,263.00
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 5,905.51 2,300.00 3,605.51 5,905.51
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Оперативни финансијски план привременог 

финансирања за период 01.07-31.12.2016. године пред-
ставља преглед планираних издатака у периоду од 01.07-
31.12.2016. године приказан у табеларном прегледу, а 
урађен је на основу Рјешења Окружног суда у Бања Луци 
о изрицању привремене административне мјере број 11 
0 У 019058 16 У од 13.07.2016. године, сразмјерно сред-
ствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне 
2015. фискалне године.

Рјешењем се изриче привремена администра-
тивна мјера, којом се налаже привремено финансирање 

општине Градишка, све док СО-е Градишка не донесе 
буџет и Одлуку о усвајању буџета за 2016. годину.

Оперативни финансијски план за  прва два квар-
тала 2016. године рађен је на основу плана буџета за 
2015. годину, а на основу Закона о буџетском систему у 
укупном износу од 12.863.750,00 КМ.

Основ за израду Оперативног финансијског 
плана за период 01.07-31.12.2016. године, су коришћена 
средства у истом периоду претходне године, а  на основу 
Рјешења Окружног суда.

Одузимањем оперативног финансијског плана за 
прва два квартала (12.863.750,00 КМ) од укупне буџетске 

РЕД
. 

БР.
КОНТО О П И С ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2015.

ОПЕР. ФИН. 
ПЛАН ЗА ПЕРИОД 

01.0130.06.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.07

31.12.16.

ОПЕР. ФИН. ПЛАН 
ЗА ПЕРИОД 01.01

31.12.16.

1 2 3 4 5 6 7 (5+6)
XXI Назив и број организационе јединице:     СРЕДЊА СТРУЧНА И 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
157,467.56 78,150.00 79,317.56 157,467.56

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 126,349.30 61,925.00 64,424.30 126,349.30
1.1. 411000 Расходи за лична примања 16,422.00 8,000.00 8,422.00 16,422.00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених

16,422.00 8,000.00 8,422.00 16,422.00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 109,927.30 53,925.00 56,002.30 109,927.30

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

40,157.45 20,950.00 19,207.45 40,157.45

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

9,366.39 5,525.00 3,841.39 9,366.39

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 9,572.49 4,650.00 4,922.49 9,572.49
412500 Расходи за текуће одржавање 16,970.42 6,000.00 10,970.42 16,970.42
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 3,758.05 2,150.00 1,608.05 3,758.05
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
13,304.83 3,750.00 9,554.83 13,304.83

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

16,797.67 10,900.00 5,897.67 16,797.67

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 31,118.26 16,225.00 14,893.26 31,118.26
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек. 16,379.85 9,250.00 7,129.85 16,379.85

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 14,738.41 6,975.00 7,763.41 14,738.41

XXII Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 43,370.51 24,200.00 19,170.51 43,370.51

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 34,041.59 18,700.00 15,341.59 34,041.59
1.1. 411000 Расходи за лична примања 990.00 220.00 770.00 990.00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених

990.00 220.00 770.00 990.00
1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 33,051.59 18,480.00 14,571.59 33,051.59

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

9,456.44 5,800.00 3,656.44 9,456.44

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

2,544.79 1,300.00 1,244.79 2,544.79

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 201.00 140.00 61.00 201.00
412500 Расходи за текуће одржавање 452.40 540.00 87.60 452.40
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 4,242.15 2,100.00 2,142.15 4,242.15
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.)
4,104.94 2,400.00 1,704.94 4,104.94

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

12,049.87 6,200.00 5,849.87 12,049.87

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9,328.92 5,500.00 3,828.92 9,328.92
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9,328.92 5,500.00 3,828.92 9,328.92
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потрошње за 2015. годину  (24.730.732,17 КМ) добијен је 
износ оперативног финансијског плана за посљедња два 
квартала 2016. године (11.866.982,18 КМ).

Одступање појединих ставки у односу на план, 
неће утицати на укупно извршење буџета, јер ће се 
вршити реалокације са позиција које ће бити мање извр-
шене.

Буџетска средства општине Градишка за 2015. 
годину остварена су у износу од 26.003.246,26 КМ.

Цијени се да ће извршење пореских и непорес-
ких прихода 2016. године бити боље у односу на 2015. 
годину (осим пореза на непокретност, због неиздавања 
пореских рачуна за 2016. годину).

Уз котинуирано праћење извршења средстава  и 
уз велику финансијску дисциплину, омогућиће се несме-
тано редовно финансирање и функционисање  свих 
буџетских  корисника, уз поштовање задатог оквира у 
износу од      24.730.732,17 КМ.

 
 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),   члана  73.  Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), а у вези са чланом 18. Одлуке о кому-
налној накнади („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/13) Начелник општине Градишка,  д  о  н  о  с  и

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

РЕГИСТРА 
ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ

Члан 1.
(1) Овим правилником уређује се садржај и 

начин вођења регистра обвезника комуналне накнаде на 
подручју општине Градишка (у даљем тексту: Регистар 
обвезника), те начин коришћења и доступност података 
из Регистра обвезника.

(2) Обвезници комуналне накнаде у смислу став 
1. овог члана су:  власници или носиоци права распо-
лагања на стамбеном, пословном или другом простору, 
привременом или сталном, изграђеном са одобрењем за 
грађење или без одобрења за грађење, носиоци станар-
ског права, закупци стамбеног, пословног и другог прос-
тора, односно физичка и правна лица која су корисници 
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Члан 2.
(1) Регистар обвезника води Одјељење за 

урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове 
Општинске управе општине Градишка (у даљем тексту: 
Одјељење).

(2) Регистар обвезника представља скуп пода-
така о обвезницима комуналне накнаде и води се као 
информатичка база података.

(3) Начелник општине, у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних мјеста 
у Општинској управи општине Градишка, одређује 
запосленог у Одјељењу за унос и обраду података у 

Регистар обвезника. 
Члан 3.

(1) Регистар обвезника се води по адресном 
систему у складу са регистром кућних бројева по 
улицама у насељеним мјестима Градишка, Нова Топола, 
Горњи Подградци и Орахова.

(2) У Регистар обвезника се уносе и обвезници 
комуналне накнаде у осталим насељеним мјестима у 
којима има обвезника комуналне накнаде.

Члан 4.
(1) У Регистар обвезника уносе се сљедећи 

подаци о обвезнику комуналне накнаде: 
1) име и презиме, име оца, адреса, јединствени 

матични број (за физичка лица),
2) име и презиме, пословно име предузетника, 

адреса пребивалишта, сједиште предузетника и ЈИБ (за 
предузетнике),

3) назив и сједиште привредног друштва, лице 
овлашћено за заступање и ЈИБ,  (за привредна друштва),

4) број и датум коначног рјешења о утврђивању 
комуналне накнаде,

5) ознаку непокретности за коју је утврђена 
комунална накнада према јавним евиденцијама које  
води  Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове Подручна јединица Градишка, односно 
према употребној или грађевинској дозволи (к.ч., 
изграђена корисна површина, стамбени простор, произ-
водни пословни простор или непроизводни пословни 
простор,   основ коришћења простора (власништво или 
закуп),  да ли је за  простор издата грађевинска или 
употребна дозвола или је простор нелегално изграђен, 
шифра претежне дјелатности за пословни простор за 
предузетнике и привредно друштво или назнака да  се 
производно-пословни простор не користи),

6) комунална опремљеност (јавна расвјета, јавне 
саобраћајне површине у насељеним мјестима, јавне 
зелене и рекреационе површине, постројења и уређаји 
за одвођење оборинских вода са јавних површина)  и 

7) мјесечни,  квартални  или годишњи износ 
комуналне накнаде, у зависности да ли је обвезник 
физчко лице, предузетник  или привредно друштво.

(2) Регистар обвезника може да садржи и друге 
податке битне за утврђивање базе података о обвезни-
цима комуналне накнаде. 

Члан 5.
(1) Подаци у Регистар обвезника ће се унијети 

у року од шест мјесеци од израде софтвера за унос и 
обраду података.

(2) Унос података за нове обвезнике комуналне 
накнаде обавља се најкасније у року од 30 дана од дана 
достављања коначног рјешења о утврђивању комуналне 
накнаде.

(3) Све промјене у вези са подацима о обвезнику 
комуналне накнаде из члана 4. став 1. овог правилника 
запослени задужен за унос и обраду података дужан је 
унијети у Регистар обвезника одмах по пријему доку-
ментације  о насталим промјенама. 

(4) Унос података у Регистар обвезника врши се 
на основу коначног рјешења о утврђивању комуналне 
накнаде и других јавних исправа које садрже податке 



„Службени гласник општине Градишка“ Страна 12Број 4

потребне за упис по члану 4. овог правилника.
(5) У Регистар обвезника за податке који се 

уносе на основу исправа надлежних органа и институ-
ција уноси се назив доносиоца акта, назив акта и број и 
датум његовог доношења.

(6) Документација на основу које  је извршен 
упис података у Регистар обвезника чува се у Одјељењу 
по систему досијеа обвезника комуналне накнаде 
(збирка исправа).

Члан 6.
Подаци садржани у Регистру обвезника кори-

сте се као база података за праћење, анализу стања, у 
сарадњи са Одјељењем за финансије, предлагање мјера  
за  повећање изворних прихода Општине по основу 
комуналне накнаде и у друге сврхе.

Члан 7.
(1) На основу података уписаних у Регистар 

обвезника Одјељење може издати увјерење о уписа-
ним подацима, у складу са Законом о општем управном 
поступку.

(2) Увјерење из става 1.  овог члана има снагу 
јавне исправе.

Члан 8. 
Приступ подацима о обвезницима комуналне 

накнаде из  Регистра обвезника имају: Начелник 
општине, Начелник Одјељења, Шеф Одсјека за кому-
налне и стамбене послове, запослени у Одјељењу који 
обавља послове уноса и обраде података у Регистар 
обвезника, службеници Одјељења који обављају послове 
везано за заједничку комуналну потрошњу и  комунални 
полицајци.

Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Упутство о начину идентификације, евиденције и 
вођења регистра обвезника комуналне накнаде (“Служ-
бени гласник општине Градишка”, број  2/10).

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Градишка”.

Број: 02- 022-193 /16 
Датум:  09. септрмбар  2016. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 122. став 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 11. Правил-
ника о организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 5/15) Начелник општине 
Градишка  по расписаном  конкурсу,     д о н о с и

О Д Л У К У О ПРИЈЕМУ 
СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС

1. По расписаном Јавном конкурсу за попуњавање 
упражњених радних мјеста  у Општинској управи 
општине Градишка, број: 02-120-14/16 од 21.04.2016. 
године, у радни однос се примаju сљедећи службе-
ници:
 - на послове и задатке „Самостални стручни сарадник 

за јавне набавке „ у Кабинету Начелника општине, 
– Синиша Буловић, дипломирани правник из 
Градишке,

 - на послове и задатке „Самостални стручни сарад-
ник за геодетске послове“ у Кабинету Начелника 
општине, - Бранка Томић, дипломирани инжењер 
геодезије из Брезик Ламинаца,

 - на послове и задатке „Виши стручни сарадник за 
административне и техничке послове“ у Струч-
ној служби Скупштине општине. - Ђорђе Остојић, 
дипломирани политиколог из Градишке.

2. На основу ове Одлуке именованим ће се издати 
решење о заснивању радног односа и основици за 
обрачун плате.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Именовани су се пријавили на Јавни конкурс за 

попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Градишка, који је објављен у складу са 
Законом и био отворен 15 дана. Комисија за пријем служ-
беника на неодређено вријеме је именована Рјешењем 
Начелника општине број: 02-111-25/16 од 06.06.2016. 
године, је утврдила који  кандидати испуњавају услове 
Јавног конкурса и након обављеног интервјуа дана 
10.06.2016. године, комисија је предложила ранг листу 
кандидата.

У радни однос су примљени кандидати по прио-
ритету ранг листе комисије за пријем кандидата. На 
основу изложеног одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке 
дозвољен је приговор Начелнику општине у року од 8 
дана од дана пријема истог. 

Број: 02-120-34/16
Датум: 14.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р. 
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На основу члана 42. став 2. Закона о заштити 

од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 
71/12), члана 9. Одлуке о организовању Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка („Службени гласник 
општине  Градишка“, број 8/13) и чл.  58. и 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/14),  Начелник општине Градишка               
д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
о допуни правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
у Професионалној ватрогасној јединици 

Градишка 

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Професионалној ватро-
гасној јединици Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 11/13) у члану 10. послије радног 
мјеста под "10. ХИГЈЕНИЧАР" систематизује се радно 
мјесто "11. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА  
ЗАШТИТУ НА РАДУ", са бројем извршилаца, описом 
послова и условима како слиједи:

"САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 
ЗАШТИТУ НА РАДУ"

Број извршилаца: 1
Услови: 

 - ВСС, смјер заштита на раду или први циклус студија 
одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова, 

 - 1 годинa радног искуства у траженом степену обра-
зовања,

 - стручни испит за рад у управи,
 - посједовање возачке дозволе за управљање мотор-

ним возилом „Б“ категорије и
 - познавање рада на рачунару.

Опис послова: 
 - обавља послове заштите на раду и здравствене 

заштите запослених радника Професионалне ватро-
гасне јединице и запослених у Општинској управи; 

 - учествује у припреми Акта о процјени ризика и 
Правилника о заштити на раду; 

 - организује превентивне и периодичне прегледе 
и испитивања средстава за рад и услова радне 
средине;

 - врши контролу и даје савјете у погледу планирања, 
избора, коришћења и одржавања средстава за рад, 
опасних материја и средстава и опреме за личну 
заштиту; 

 - учествује у припреми  израде Правилника о безбјед-
ности,  заштити и здрављу на раду као и у изради 
Програма за оспособљавање за безбједан и здрав 
рад запослених у Професионалној ватрогасној  једи-
ници и Општинској управи; 

 - води евиденцију о средствима и опреми за личну и 
колективну заштиту; 

 - у сарадњи са старјешином јединице организује 
превентивне прегледе код јавних установа, привред-
них и других субјеката и учествује у истим, а који 
се односе на контролу: обезбјеђења услова за 

провођење превентивних мјера заштите на раду, 
радних услова и радних поступака,  преглед прос-
тора у коме се  обавља безбједан рад, одлагање 
запаљивих течности и гасова, преглед конструк-
ције и помоћних  објеката за колективну заштиту, 
а посебно пожарне путеве и прилазе, подруме и 
таване, забране коришћења отвореног пламена и 
пушења на пожарно угроженим мјестима и др.; 

 - о извршеним прегледима и уоченим недостацима 
предлаже  мјере за отклањање узрока, које се уноси 
у записник и исте доставља власнику, односно 
кориснику објекта; 

 - врши контролу провођења предложених мјера и код 
неизвршавања истих обавјештава надлежне  инспек-
цијске органе за заштиту на раду; 

 - организује обуку запослених у Професионалној 
ватрогасној  јединици и запослених у Општинској 
управи;  

 - сарађује са  здравственим установама у погледу 
организовања систематских прегледа запослених; 

 - пружа потребне информације старјешини ПВЈ у 
вези осигурања од несреће на послу запослених 
радника, 

 - прати стање у вези повреда на раду, професионал-
ним обољењима, као и болестима у вези са радом, 

 - подноси извјештаје и анализе из своје надлежности 
старјешини ПВЈ и

 - обавља и друге послове по налогу старјешине ПВЈ".
Члан 2.

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

Број: 02-022-139/16
Датум: 07. јули 2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу  члана 206. Закона о раду  („Службени 
гласник Републике Српске"  број 1/16) и члана 58. Ста-
тута општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка број  3/14)   Начелник општине Градишка          
д о н о с и: 

П Р О Г Р А М 
пријема на рад лица са којима ће се закључити 

уговор о стручном оспособљавању ради   
обављање приправничког стажа у Општинској 

управи општине Градишка
1. Програмом пријема на рад лица са којима ће се 

закључити уговор о стручном оспособљавању 
ради обављање приправничког стажа  за 2016. 
годину одређује се број, школска спрема,  струка, 
начин стручног оспособљавања и начин полагања 
испита приправника у Општинској управи општине  
Градишка.

2. У 2016. години за обављање приправничког стажа 
без заснивања радног односа ангажоваће се 9  лица са 
ВСС без радног искуства која се воде на евиденцији 
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незапослених код Завода за запошљавање Републике 
Српске, Филијала Бања Лука, Биро Градишка,  на 
период од 12 мјесеци и то слиједеће струке:
 - правне струке - 2 лица,
 - eкономске струке - 1 лицe,
 - грађевинске струке - 1 лице,
 - просторно планске струке - 1 лице,
 - политиколошке струке - 2 лица,
 - санитарне или санитарно еколошке струке - 1 лице и
 - саобраћајне струке - 1 лице.

Пријем приправника  извршиће се на основу 
јавног конкурса.
3. Приправници ће се стручно оспособљавати у Општин-

ској управи општине Градишка 12 мјесеци почев од  
јула мјесеца 2016. године и касније рачунајући до 
извршења програма. Уговори о стручном оспособља-
вању закључиће се са сваким лицем појединачно. 

4. Стручно оспособљавање приправника  ће пратити 
ментори које ће посебним актом именовати Начел-
ник општине.  Ментори ће пратити  усавршавање 
приправника у складу са појединачним програмом 
оспособљавања приправника у областима дјелатности 
Општинске  управе општине Градишка.

5. Приправници  ће за вријеме стручног оспособљавања  
водити дневник рада у који ће уносити послове на 
којима се усавршавају и друге податке значајне за 
оспособљавање за самосталан рад. Дневник рада овје-
рава надлежни ментор најмање једном у  току мјесеца.

6. По истеку уговора о стручном оспособљавању 
приправници  ће полагати стручни испит по програму 
полагања стручног испита за рад у управи за лица са 
ВСС утврђеног од стране Владе Републике Српске.

7. За  вријеме 
стручног оспособљавања приправници  ће оствари-
вати  право на новчану накнаду трошкова превоза код 
доласка на посао и повратка с посла и  накнаду трош-
кова топлог оброка за вријеме радног дана, у висини 
као запослени у Општинској управи, те  право на 
осигурање у случају повреде на раду или професио-
налне болести. Здравствено осигурање  приправници  
ће остваривати путем Завода за запошљавање Репу-
блике Српске по прописима за незапослена лица.

8. За извршење овог програма задужују се начелници 
одјељења Општинске управе општине Градишка.

9. Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Градишка".

Број:  02-123-13/16
Датум: 19. јули 2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана   124. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике Српске", број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 48. и 49.  Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), 
члана 15. и 28. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Професионалној ватро-
гасној јединици Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 11/13) и члана 73. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/14), Начелник општине Градишка  по расписаном  
конкурсу,     д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА-

ВАТРОГАСАЦА У РАДНИ ОДНОС
1. По расписаном Јавном конкурсу за пријем приправ-

ника-ватрогасаца у Општинску управу општине 
Градишка за обављање приправничког стажа за ватро-
гасце, на период од 6 мјесеци, број: 02-120-36/16 од 
28.06.2016. године, у радни однос се примају сљедећи 
кандидати:
 - за обављање приправничког стажа у Општинској 

управи општине Градишка - Професионална ватро-
гасна јединица, на мјесто приправника-ватрогасца 
– Маринко Латиновић, инсталатер из Градишке, 

 - за обављање приправничког стажа у Општинској 
управи општине Градишка - Професионална ватро-
гасна јединица, на мјесто приправника-ватрогасца 
- Немања Галић, машински техничар из Градишке.

2. На основу ове Одлуке именованим ће се издати 
решење о заснивању радног односа и основици за 
обрачун плате.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Именовани су се пријавили на Јавни конкурс за 

пријем приправника-ватрогасаца у Општинску управу 
општине Градишка за обављање приправничког стажа 
за ватрогасце, на период од 6 мјесеци , који је објављен 
у складу са Законом и био отворен 15 дана. Комисија за 
избор приправника-ватрогасца је именована Рјешењем 
Начелника општине број: 02-111-31/16 од 25.07.2016. 
године, је утврдила који  кандидати испуњавају услове 
Јавног конкурса и након обављеног тестирања и интер-
вјуа дана 27.07.2016. године, комисија је предложила 
ранг листу кандидата.

У радни однос су примљени кандидати по прио-
ритету ранг листе комисије за пријем кандидата. На 
основу изложеног одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке 
дозвољен је приговор Начелнику општине у року од 8 
дана од дана пријема истог. 

Број: 02-123-26/16
Датум: 15.08.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р. 
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На основу члана   206.  Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 1/16 ), члана 14. Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 5/15 ) и Програма пријема 
на рад лица са којима ће се закључити уговор о стручном 
оспособљавању ради обављања приправничког стажа у 
Општинској управи број: 02-123-13/16 од 19.07.2016. 
године, Начелник општине Градишка  по расписаном  
конкурсу, доноси

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА 

1. По расписаном Јавном конкурсу за стручно оспо-
собљавање лица ради обављања приправничког стажа 
у својству приправника на период од 12 мјесеци у  
Општинској управи општине Градишка, примају се 
сљедећи приправници:

Правне струке:
 - Милан Раца, дипломирани правник из Градишке,
 - Дејан Вуковић, дипломирани правник из Градишке.

Економске струке:
 - Никола Мумало, дипломирани економиста из 

Градишке.

Просторно планске струке:
 - Данијела Црнић, дипломирани просторни планер 

из Градишке.

Политиколошке струке:
 - Сузана Свјетлановић, дипломирани политиколог из 

Нове Тополе,
 - Маја Топић, дипломирани политиколог из Градишке.

Санитарне или санитарно еколошке струке:
 - Бојана Илишевић, специјалиста струковни 

санитарно-еколошки инжењер из Доњих                         
Подградаца.

Саобраћајне струке:
 - Зоран Векић, дипломирани инжењер саобраћаја из 

Градишке.
2. Приправници из тачке 1. примају се за стручно оспо-

собљавање ради обављања приправничког стажа 
у својству приправника у трајању од 12 мјесеци у 
Општинској управи општине Градишка од 01.09.2016. 
године до 31.08.2017. године.

3. На основу ове Одлуке са именованим ће се закључити 
Уговори о обављању приправничког рада.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Именовани су се пријавили на Јавни конкурс за 

стручно оспособљавање лица ради обављања приправ-
ничког стажа у Општинској управи општине Градишка, 
који је објављен у складу са Законом и био отворен 8 
дана. Комисија именована Рјешењем Начелника општине 
број: 02-111-33/16 од 16.08.2016. године је утврдила да  
кандидати испуњавају услове Јавног конкурса и након 
обављеног интервјуа дана 24.08.2016. године предло-
жила Начелнику општине ранг листу кандидата.

Горе наведени примљени су за обављање 
приправничког стажа у својству приправника према 
предложеној ранг листи из Записника комисије за пријем 
приправника.

На основу изложеног одлучено је као у диспо-
зитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор Начелнику општине у року 
од 8 дана од дана пријема. 

Број: 02- 123-27/16
Датум: 24.08.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 58. и 73. Ста-
тута Општине Градишка. („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/14), Начелник општине Градишка                
д о н о с и

О Д Л У К У 
о додјели средстава

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

990,00 КМ (словима: деветстотинадеведесетКМ и 
00/100) најбољем студенту Универзитета у Бања Луци, 
Александри Шиник из Градишке..

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује за куповину 

лаптопа и торбе за лаптоп, који ће именованој олакшати 
учење у даљем школовању.

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из члана 1. ове 

Одлуке врши се на основу оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка 
за период од 01.07.до 31.12. 2016. године. на основу 
рјешења Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 У 019058 
16 У од 13.07.2016. године: буџетска ставка - Остали 
непоменути расходи (репрезентација, пријеми, мани-
фестације), економски код: 412900, на рачун „КОМИНГ" 
д.о.о. ПЈ бр1 Градишка број: 552-014-00011645-41 код 
Hypo Alpe Adria bank AD, ЈИБ 4401022990003 

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу данопм доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“,.

Број: 02-022-161/16
Датум: 12.08.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 58. и 73. Ста-
тута Општине Градишка. („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/14), Начелник општине Градишка                
д о н о с и

О Д Л У К У 
о додјели гранта - подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416000 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 2,800,00 КМ 
(словима: двијехиљадеосамстотинаКМ и 00/100).

Члан 2.
Уплата средстава из члана 1. ове Одлуке, за 

свако новорођено дијете у јуну 2016. године, у износу од 
100,00 КМ (словима: стотину конвертибилних марака) 
вршиће се на текући рачун родитеља дјетета.

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је списак новорођене 

дјеце у јуну 2016. године.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу данопм доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“,.

Број: 02-54-9/16
Датум: 09.08.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 58. и 73. Ста-
тута Општине Градишка. („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/14), Начелник општине Градишка                
д о н о с и

О Д Л У К У 
о додјели гранта - подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416000 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 2,600,00 КМ 
(словима: двијехиљадешестстотинаКМ и 00/100).

Члан 2.

Уплата средстава из члана 1. ове Одлуке, за 
свако новорођено дијете у јулу 2016. године, у износу 
од 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилнихмарака) 
вршиће се на текући рачун родитеља дјетета.

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је списак новорођене 

дјеце у јуну 2016. године.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу данопм доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“,.

Број: 02-54-10/16
Датум: 23.08.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
5. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815015 Гимназија)
 - са позиције 412500  Расходи за текуће одржавање  

износ од 961,00 КМ
 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од  961,00 КМ.
6. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.
7. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 46 /16
Датум:  23.02.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
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Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј e

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад, орг.код 0008301 
Трошкови социјалне заштите)
 - са позиције 416100  Помоћ појединцима текуће 

дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 1.500,00 КМ

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 1.500,00 КМ.

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

3. Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка

Број: 02-400- 47 /16 
Датум:  29.02.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања  

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)
 - са позиције 412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја   износ од 250,00 КМ,
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал 

износ од  250,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400- 48 /16 
Датум:  29.02.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815015 Гимназија)
 - са позиције 412400  Расходи за материјал за посебне 

намјене износ од 1.000,00 КМ
 - са позиције 411200  Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања запослених износ 
од 800,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од  1.800,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-49 /16
Датум:  10.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка,   
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (0008520 
Културни центар)
 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од  972,90 КМ
 - на позицију 411700  Расходи за стручне услуге износ 

761,00 КМ
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал  

износ од 211,90 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“
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Број:  02-400- 50/16
Датум:  11.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка,  
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 621600 Издаци за отплату главнице дуга 

по зајмовима у  земљи који се рефундирају износ  од 
784,14 КМ

 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година износ од 784,14 КМ.

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

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

Број:  02-400- 51/16
Датум:  21.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиjском плану за период 
привременог финансирања 

01.01 - 31.03.2016. године
4. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815016 Техничка школа)
 - са позиције 412700  Остале стручне услуге износ  

од 3.320,00 КМ
 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 

износ од  2.800,00 КМ
 - на позицију 511300  Издаци за набавку постројења 

и опреме износ од 520,00 КМ
 - са позиције 412300 Расходи за режијски материјал  

износ од  900,00 КМ
 - на позицију 412500   Расходи за текуће одржавање  

износ од 900,00 КМ
 - са позиције 516100 Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и др.износ од 
1.000,00 КМ

 - на позицију 412400  Расходи за материјал за посебне 
намјене износ од 1.000,00 КМ

 - са позиције 411200 Расходи за бруто накнаде трош-
кова и осталих личних примања запослених износ 
од 800,00 КМ

 - на позицију 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 800,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-52 /16
Датум:  21.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008400 ЈПУ Лепа Радић)
 - са позиције 412400  Расходи за посебне намјене 

износ од 1.000,00 КМ
 - на позицију 412300 Расходи за режијски матер. 

износ од 1.000,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 53 /16
Датум:  25.03.2016. 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 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад, орг.код 0008301 
Трошкови социјалне заштите)
 - са позиције 416100  Помоћ појединцима текуће 

дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 100,00 КМ

 - на позицију 412400  Расходи материјал за посебне 
намјене 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 обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400-54 /16 
Датум:  25.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815016 Средња стручна и техничка школа)
 - са позиције 411200 Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања запослених износ 
од   816,00 КМ

 - на позицију 412500  Расходи за текуће одржавање  
износ од  816,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 55 /16

Датум:  25.03.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
    Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)
 - са позиције 412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја   износ од 200,00 КМ,
 - са позиције 412700  Остале стручне услуге износ  

од 120,00 КМ
 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме  износ од 320,00 КМ
 - са позиције 411200  Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања запослених износ 
од 100,00 КМ

 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал 
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 обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400-56 /16 
Датум:  25.03.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.01- 31.03.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
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(орг.код 0008150 Одјељење за привреду и пољопри-
вреду)
 - са позиције 414100 Средства за подршку руралног 

развоја и развој  пословних зона износ од 6.552,00 
КМ

 - на позицију 511300 Издаци за набавку опреме износ 
од 6.552,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 57 /16
Датум:  28.03.2016. године
Градишка   

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет начелника општине и орг.
код  0008210 Одјељење за развој)
 - са позиције 415200 Грантови у земљи износ од 

15.396,94 КМ
 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од 15.396,94 КМ,
 - са позиције 415200 Грантови у земљи износ од 

820,00 КМ
 - на позицију 416100 Помоћ појединцима износ од 

820,00 КМ
 - са позиције 415200 Грантови у земљи износ од  

17.132,34 КМ
 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 

обавеза из ранијих година износ од 17.132,34 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-58 /16
Датум: 04.04.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 621600 Издаци за отплату главнице дуга 

по зајмовима у  земљи који се рефундирају износ  од 
1.217,94 КМ

 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година износ од 1.217,94 КМ.

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

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

Број:  02-400-59 /16
Датум:  25.04.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (0008520 
Културни центар)
 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од  7.400,00 КМ,
 - на позицију 411700  Расходи за стручне услуге износ 

1.000,00 КМ,
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал  

износ од 400,00 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 обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.
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Број:  02-400- 60 /16
Датум:  26.05.2016. године
Градишка   

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 621600 Издаци за отплату главнице дуга 

по зајмовима у  земљи који се рефундирају износ  од 
1.000,00 КМ

 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година износ од 1.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 61/16
Датум:  26.05.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815016 Техничка школа)
 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 3.000,00 КМ

 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од 3.200,00 КМ
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал 

износ од 1.000,00 КМ,
 - на позицију 412400 Расходи за посебне намјене 

износ од 800,00 КМ,
 - на позицију 412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја  износ од 1.200,00 КМ,
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  

од 500,00 КМ,
 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 2.700,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 62 /16
Датум:  26.05.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (0008510 
Завичајни музеј)
 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од  20,00 КМ
 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 20,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 63 /16
Датум:  02.06.2016. 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 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04 - 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815016 Средња стручна и техничка школа)
 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 1.500,00 КМ

 - на позицију 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 1.500,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 64 /16
Датум:  06.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008400 ЈПУ Лепа Радић)
 - са позиције 412500 Расходи за текуће одржавање  

износ од 2.500,00 КМ
 - са позиције 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме   износ од 3.000,00 КМ
 - са позиције 516100 Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и др.износ од 
500,00 КМ

 - на позицију 412400  Расходи материјал за посебне 
намјене износ од  4.000,00 КМ

 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ  
од 500,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 1.500,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 65 /16
Датум:  09.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад, орг.код 0008301 
Трошкови социјалне заштите)
 - са позиције 416100 Помоћ појединцима текуће 

дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 160,00 КМ

 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 
смјештаја  износ од 50,00 КМ

 - на позицију 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене износ од  110,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
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 обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400- 66 /16 
Датум:  27.06.2016. 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 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0818004 Народна библиотека)
 - са позиције 511300  Издаци за набавку постројења и 

опреме   износ од 840,00 КМ
 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 840,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400- 67 /16 
Датум:  27.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04– 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008510 Завичајни музеј)
 - са позиције 412900  Остали непоменути расходи 

износ од 200,00 КМ
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ 

од  200,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 68 /16
Датум:  27.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04– 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0815015 Гимназија)
 - са позиције 412600  Расходи по основу путовања и 

смјештаја   износ од 260,00 КМ
 - са позиције 412300  Расходи за режијски материјал  

износ од 200,00 КМ
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге износ 

од  60,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 69 /16
Датум:  27.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансиском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг.код 
0008300 Центар за социјални рад, орг.код 0008301 
Трошкови социјалне заштите)
 - са позиције 416100 Помоћ појединцима текуће 

дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 160,00 КМ

 - на позицију 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене износ од  110,00 КМ

 - на позицију 412900  Остали непоменути расходи 
износ од 50,00 КМ.

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

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-



„Службени гласник општине Градишка“ Страна 24Број 4
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број: 02-400-70 /16 
Датум:  27.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008120 Кабинет начелника општине)
 - са позиције 51310 Издаци за набавку земљишта 

износ од 80.840,00 КМ
 - на позицију 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката  износ од 80.840,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

финансије општине Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-71 /16
Датум: 30.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг.код 0008180 Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту)
 - са позиције 416100  Помоћ појединцима износ од  

10.246,00 КМ
 - на позицију 511200 Издаци за инв.одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ 
од 10.246,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 72 /16
Датум: 30.06.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орг. код 
0008016 Техничка школа)
 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 850,00 КМ

 - на позицију 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене износ од 250,00 КМ 

 -  на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
600,00 КМ.

 - са позиције 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме износ од 145,45 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 145,45 КМ.

 - са позиције 516100 Издаци залихе мат., робе и 
ситног инвентара, амбалаже и др. износ од 362,50 
КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 362,50 КМ.

 - са позиције 412700 Расходи за стручне услуге износ 
од 1.000,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ ос 1.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-73 /16
Датум:06.07.2016. 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 2015. годину („Службени 
гласник општине Градишка“, број 10/14) и члана 73. Ста-
тута општине Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 03/14), Начелник Општине Градишка, 
д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану за период 
привременог финансирања 

01.04- 30.06.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008400 ЈПУ „Лепа Радић“)
 - са позиције 411100 Расходи за бруто плате износ од 

2.400,00 КМ,
 - на позицију 411200 Расходи за бруто накнаде трош-

кова и осталих личних примања износ од 2.400,00 
КМ,

 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 250,00 КМ,

 - на позицију 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене

 - са позиције 412500 Расходи за текуће одржавање 
износ од 250,00 КМ,

 - на позицију 412700 Расходи за стручне услуге износ 
од 250,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 74 /16
Датум:08.07.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМ-
БЕНЕ ПОСЛОВЕ

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 

стамбене послове, општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-68/16 од 11.08. 2016.године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 104/16 упис оснивања ЗЕВ- 
Милоша Црњанског 39, Градишка, "Градора-2", Улица 
Милоша Црњанског 39, са сљедећим подацима:

У Регистру заједница етажних власника стам-
бених зграда под редним бројем 89/14  уписана је 
Заједница етажних власника  -  Милоша Црњанског 39, 
Градишка, "Градора-2", Улица Милоша Црњанског 39. 
Оснивачки акт Заједнице је Уговор о оснивању број 1/15 

од 22.11.2015.године. Основна дјелатност ЗЕВ је упра-
вљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
средстава за одржавање заједничких дијелова зграде и 
других трошкова управљања зградом, одржавање зајед-
ничких дијелова зграде, извођење радова хитних интер-
венција, коришћење заједничких просторија и дијелова 
зграде и земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, као и други послови управљања зградом.

У правном промету са трећим лицима заједница 
закључује уговоре и обавља друге послове промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара цјелокупном 
својом имовином, новчаним средствима и имовинским 
правима којим заједница располаже.

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, које 
се односе на послове одржавања заједничких дијелова 
зграде, одговарају супсидијарно до висине свог удјела 
у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржа-
вања и хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде.

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Косовић Михајло  ЈМБГ :  1603980500217       

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић, с.р.

 
 

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 

и стамбене послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 04-372-76/16  од 2.09.2016. године, 
извршило је  у регистарском листу број: 7/06/13 упис 
промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етаж-
них власника стамбене зграде у Улици Видовданска 11 A  
П+12/14,  Градишка  са сљедећим подацима:  

Лице овлашћено за заступање и представљање 
заједнице је: 

Мирјанић Драган  ЈМБГ :  0402981101473
У истом регистарском листу бришу се имена  

лица која су до сада заступала Заједницу и то:
Дајић Мирко и Бајић Јасминко

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић, с.р.

 

О Г Л А С
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 

стамбене послове, општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-45/16 од 7.09.2016.године, извршило је у 
Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 105/16 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде  у Градишци, Улица војводе Мишића 56, 
ламела 3, са сљедећим подацима:

У Регистру заједница етажних власника стам-
бених зграда под редним бројем 105/16  уписана је 
Заједница етажних власника стамбене зграде  у Гради-
шци, Улица  војводе Мишића 56,  ламела 3. Оснивачки 
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акт Заједнице је Уговор о оснивању   од маја 2016.године. 
Основна дјелатност ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање средстава за одржавање 
заједничких дијелова зграде и других трошкова упра-
вљања зградом, одржавање заједничких дијелова зграде, 
извођење радова хитних интервенција, коришћење зајед-
ничких просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом.

У правном промету са трећим лицима заједница 
закључује уговоре и обавља друге послове промета у 
оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. 
Заједница у правном промету одговара цјелокупном 
својом имовином, новчаним средствима и имовинским 
правима којим заједница располаже.

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, које 
се односе на послове одржавања заједничких дијелова 
зграде, одговарају супсидијарно до висине свог удјела 
у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржа-
вања и хитних интервенција на заједничким дијеловима 
зграде.

Лица овлашћена за заступање и представљање 
заједнице су:

Зељковић Жарко   ЈМБГ: 0703979101466    
Микић Љубинка    ЈМБГ: 2505979106469

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић, с.р.
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