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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ГРАДИШКА

ОЈП: 567-323-10000645-84
Код “Sberbank“ а.д. Б.Лука и
РЈП:555-007-050348883-60

“Нова банка” а.д. Бања Лука

Година XLV

Број: 5/2016

10. новембар 2016. године

Уређује редакциони одбор

Штампа: Стручна служба
Скупштине  општине Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

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

О Д Л У К У 
о  кориштењу  средстава  за  подршку  развоју 
пољопривреде за период  од  01.07. - 31.12. 2016. 

године на основу оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине 

Градишка 

Члан 1.
(1) Одлуком о кориштењу средстава за подршку  

развоју пољопривреде за период од 01.07. до 31.12.2016. 
године на основу оперативног финансијског плана 
привременог финансирања општине Градишка (у даљем 
тексту Одлука) утврђује се висина  и начин расподјеле 
средстава, општи услови, поступак остваривања права 
на средства и спровођење надзора над утрошком сред-
става.

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

Члан 2.
(1) На  основу оперативног  финансијског плана  

привременог  финансирања  општине Градишка за 
период од 01.07. до 31.12.2016. године, предвиђена су 
средства за подршку развоју пољопривреде у износу од 
100.000,00 КМ.

(2) Средства из става 1. ове тачке ће се пласи-
рати  за :

1) накнаду штета на пољопривредним усјевима, 

насталих услед дејства елементарних непогода и оста-
лих штета на пољопривредним  газдинставима (интер-
вентно дјеловање)      5.000,00 КМ 

2) једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња      6.000,00 КМ

3) рад пољoривредних удружења .4.000,00 КМ
4) трошкове одржавања манифестација:  “Сајам 

воћа и поврћа”, ,,Изложба стоке”, ,,Коњичке игре”, 
,,Изложба меда” и др.     43.000,00 КМ

5) организовање стручних едукација, стручних 
екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима и др.  
         2.000,00 КМ

6) подршку капиталним инвестицијама у обла-
сти:

1. говедарства, регистровани узгој приплод-
них јуница       2.000,00 КМ 

2. подршка вјештачком осјемењавању говеда 
      5.000,00 КМ

3. свињарства, регистровани узгој приплодних 
назимица        3.000,00 КМ

4. воћарства, подизање нових интензивних 
засада       5.000,00 КМ 

5. повртарства, изградња нових пластеника 
      8.000,00 КМ

7) биљну производњу - производња краставца 
корнишона        7.000,00 КМ

8) остало (у случају непредвиђених трошкова )   
       10.000,00 КМ

Члан 3.
(1) Право на додјелу средстава из Одлуке, могу 

остварити  корисници са пребива- лиштем, односно 
сједиштем у општини Градишка који имају засно-
вану, или ће засновати пољопривредну производњу 
у периоду од 01.07. до 31.12.2016. године на подручју 
општине, односно  својим дјеловањем доприносе развоју 
пољопривреде општине Градишка.

(2) Корисници   могу  остварити   право  на  сред-
става  из тачке 2. Одлуке, само једном у току календарске 
године по истом основу.    
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Члан 4.

(1) Након   доношења  Одлуке,  Одјељење  за   
привреду   и   пољопривреду   ће   путем средстава  
јавног  информисања   обавијестити    пољопривредне   
произвођаче   о  врсти   и   поступку остваривања  права 
на подстицајна средства. 

(2) Захтјеви  за   све   видове  подршке  подносе  
се  у  шалтер  сали  општинске  управе Градишка на 
шалтеру број 8.

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

пољопривредног газдинства,
2) кућна листа (уколико подносилац захтјева 

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

правно лице, 
5) копија жиро рачуна или трансакционог 

рачуна,
6) доказ о  измирењу  обавеза  према Порес-

кој  управи Републике Српске  и општини Градишка 
путем   Службе обједињене наплате за претходну 
годину (копија  пореског  рачуна  и уплатнице или 
потврда надлежне установе), изузев  корисника  сред-
става  подршке која су прописана  такчом 2. ставом 2. 
тачкама 4. и 5. Одлуке и          

7) остала  документација  која  доказује  оправ-
даност  поднешеног  захтјева (потврде, записници, 
рјешења, фотографије и слично).

(4) Испуњеност услова  за  додјелу средстава  
утврђује  и  записнички  констатује Комисија. Комисију  
именује Начелник општине и чине је предсједник и  два 
члана. 

(5) Висину одобрених средстава  по захтјеву, 
одређује начелник Одјељења за  привреду и пољопри-
вреду на основу  мишљења  Комисије.

(6) Захтјеви који нису  ријешени, а поднешени су 
у првом и другом кварталу текуће године,  рјешаваће се  
по одредбама ове Одлуке. 

Члан 5.
(1) Контролу утрошка одобрених средстава 

континуирано ће вршити Одјељење за привреду и 
пољопривреду. 

(2) Износ новчаних средстава  по овој Одлуци 
је ограничен. 

Члан 6.
Начелник  општине  ће  након доношeња   

Одлуке, донијети  Правилник о  начину и условима   
расподјеле  средстава    за   подршку  развоју   пољопри-
вреде за период од 01.07. до 31.12.2016. године. 

Члан 7.
Одлука ступа  на  снагу даном  доношења  и обја-

вит  ће се  у „Службеном  гласнику општине Градишка“

Број:  02-33-149/16
Датум:09.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, 
број: 3/14) и тачке 6. Одлуке о кориштењу средстава за 
подршку развоју пољопривреде за период од 01.07. до 
31.12.2016. године на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка 
број: 02 – 33 - 149/16 од  09.09.2016. године, Начелник 
општине   д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
о начину и условима расподјеле средстава  за 
подршку развоју пољопривреде за период од 

01.07. до 31.12.2016. године

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником  о  начину  и условима  расподјеле  

средстава   за  подршку  развоју пољопривреде за 
период од 01.07. до 31.12.2016. године (у даљем тексту: 
Правилник) се прописују услови које морају испуњавати 
индивидуални пољопривредни произвођачи и правна 
лица (у даљем тексту: корисници), потребна докумен-
тација, намјена новчаних средстава на основу Одлуке 
о кориштењу средстава за подршку развоју пољопри-
вреде за период од 01.07. до 31.12.2016. године на основу 
Оперативног финансијског плана привременог финан-
сирања општине Градишка (у даљем тексту: Одлука) и  
критеријуми по  којима  се наведена  средства  додјељују. 

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

кориштење средстава из Одлуке је да   корисници  имају  
пребивалиште, односно сједиште у општини  Градишка 
и да имају засновану  или  ће  засновати  пољопривредну  
производњу у периоду од 01.07. до 31.12.  2016. године  
на подручју  општине (сточарску,  воћарску,  виногра-
дарску,  ратарску  или повртарску), односно да својим 
дјеловањем доприносе развоју пољопривреде општине 
Градишка. 

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

Члан 3.
Корисници  подносе  захтјев за додијелу сред-

става Одјељењу   за  привреду и пољопривреду Општин-
ске управе Градишка  на  прописаном  обрасцу, који 
се налази    у прилогу овог Правилника и чини његов 
саставни дио.

1) Уз захтјев се прилаже следећа документација:
1. Потврда  из  АПИФ-а  о  упису у регистар   

пољопривредних   газдинстава,  односно у 
регистар  корисника  подстицајних  сред-
става,   изузев  за  додјелу   средства  пропи-
саних  чланом  4. тачке 4. и 5., овог  Правил-
ника. За  подстицај  из члана  4. тачка 8. 
Правилника, Комисија  за утврђивање  
испуњености  услова за додјелу средстава  
из Одлуке  (у  даљем тексту: Комисија) у   
сваком   појединачном  случају  ће  оције-
нити  да  ли  је потребна  наведена потврда,
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2. Кућна листа (уколико подносилац захтјева 

није носилац  пољопривредног газдинства),
3. Копија личне карте подносиоца  захтјева, 
4. Копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева 

правно лице,
5. Копија рјешења о регистрацији удружења, 

задруге или привредног друштва,
6. Копија броја жирорачуна или трансакцио-

ног рачуна,
7. Доказ о  измирењу обавеза према Порес-

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

8. Остала документација која доказује оправ-
даност поднешеног захтјева  (потврде, 
рјешења, записници, фотографије, рачуни 
и слично). 

II  НАМЈЕНА  НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА

Члан 4.
Средства  из Одлуке  ће се пласира за: 
1) Накнаду  штета  на  пољопривредним   усје-

вима,  насталих  услед  дејства  елементарних  непо-
года и осталих штета на  пољопривредним газдинствима       
(интервентно  дјеловање),

2) Једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња,

3)  Рад пољопривредних удружења,
4)  Трошкове одржавања манифестација: ,,Сајам 

воћа и поврћа”, ,,Изложба стоке”, ,,Коњичке игре”, 
,,Изложба меда” и  др., 

5)  Организовање   стручних   едукација, струч-
них  екскурзија, посјета  пољопривредним сајмовима  и 
др., 

6) Подршку капиталним инвестицијама у обла-
сти:

1. говедарства - регистровани узгој приплод-
них јуница,

2. подршка вјештачком осјемењавању говеда,
3. свињарства -  регистровани узгој приплод-

них назимица,
4. воћарства – подизање нових интензивних 

засада,
5.  повртарства – изградња нових пластеника,

7)  Биљну производњу – производња краставца 
корнишона,

8)  Остало (у случају непредвиђених трошкова).

III  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  
ПРАВА  ПО  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ

Члан 5.

1. Накнада  штета  на  пољопривредним  
усјевима, насталих  услед  дејства 

елементарних непогода и осталих штета на  
пољопривредним  газдинствима  

(интервентно  дјеловање) 
(1) Право на  средства за ову намјену се утврђује 

на основу оправданости захтјева, приложене  докумен-
тације из члана 3. Правилника, записника о процјени 
штете  Комисије  за случај настанка  штета  услед дејства 
елементарних непогода  на пољопривредним усјевима, 
те осталих штета на пољопривредним   газдинствима  на 
подручју општине Градишка  за 2016. годину и  запи-
сника Комисије.

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

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

(4) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. 
октобар текуће године. 

2. Једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња

(1) Право  на   средства   за  ову  намјену  се 
утврђује   на   основу поднешеног захтјева, приложене 
документације из члана 3. Правилника, те записника 
или другог акта сачињеног од стране надлежног вете-
ринара, комуналне полиције, ветеринарског инспектора, 
те Центра јавне безбједности или Професионалне ватро-
гасне јединице Градишка  о  угинућу  животиња и  запи-
сника  Комисије.

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

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

(4) Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године.

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

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

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

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. 
октобар текуће године.   

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

Средства за ове намјене ће се пласирати до 
износа предвиђеног Одлуком, а појединачно по манифес-
тацији на основу претходно сачињеног плана утрошка 
средстава. 

5. Организовање стручних едукација, стручних 
екскурзија, посјета  пољопривредним  
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сајмовима и др.

(1) Средства за ову намјену  ће  се  додјељивати  
до висине  предвиђене  Одлуком, а на основу оправда-
ности захтјева и приложене документације (програма 
одређене манифестације, позива организатора, броја 
учесника,  предрачуна трошкова и слично ). 

(2) Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године.

6. Подршка капиталним инвестицијама у 
области говедарства, вјештачког осјемењавања 
говеда, свињарства,  воћарства  и  повртарства    

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

узгајивачи говеда  који узгоје једну или више приплод-
них јуница за обнову или проширење властитог стада 
и за које у 2015.  години  нису остварили подстицајна 
средства. Средства се додјељују на основу поднеше-
ног захтјева уз који се поред  документације из члана 3. 
Правилника прилаже и :

1. рјешење Агенције за узгој и селекцију у 
сточарству о упису у регистар узгајивача 
квалитетно приплодних животиња - говеда,

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

(2) Средства ће се пласирати до висине  пред-
виђене Одлуком, а додјељују се по приплодној јуници. 
Износ по јуници  ће се одредити након обраде свих прис-
пјелих захтјева, сходно  укупном броју  јуница.

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. 
октобар текуће године.

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

узгајивачи  говеда  који  у текућој години  осјемене 
најмање пет приплодних говеда, плоткиња, сјеменом 
квалитетних бикова одређене  пасмине,  набављеног  из  
Ветеринарско - сточарског центра  Бања Лука, а који се 
налазе у њиховом ,,Каталогу бикова 2016”. Средства се  
додјељују  на  основу  поднешеног  захтјева   уз  који  се  
поред  документације  из  члана 3. Правилника прилаже 
и :

1. доказ о броју  осјемењених  плоткиња  
(потврда  од  ветеринара  о  сваком  извр-
шеном осјемењавању плоткиње горе наве-
деним сјеменом или фактура  о набавци 
истог) и

2. записник Комисије.
(2) Средства ће се пласирати до висине пред-

виђене Одлуком, а  додјељују се по броју осјемењених 
плоткиња. Износ по једној осјемењеној плоткињи ће се 
одредити након обраде свих приспјелих захтјева, сходно  
укупном броју осјемењених плоткиња, а на основу 
приложене документације и  увида у ,,Каталог бикова 
2016”.

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. 
октобар текуће године. 

6.3. Узгој приплодних назимица

(1) Право  на  средства  за  ову   намјену имају  
узгајивачи  свиња   који  узгоје  приплодне назимице  за 
обнову или проширење властитог стада и за које у 2015. 
години нису остварили подстицајна средства. Средства 
се додјељују на основу поднешеног захтјева уз који се 
поред  документације из члана 3. Правилника прилаже 
и :

1. рјешење  Агенције  за  узгој  и  селекцију  у  
сточарству о  упису  у регистар узгајивача 
квалитетно приплодних животиња - свиња 
и

2. записник Комисије.
(2) Средства ће се пласирати до висине  пред-

виђене Одлуком, а  додјељују се по приплодној нази-
мици. Износ по назимици  ће се одредити након обраде 
свих приспјелих захтјева, сходно  укупном броју  нази-
мица.

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. 
октобар текуће године.

6.4. Воћарство  
(1) Право на  подстицајна  средства  за  подизање   

вишегодишњих  интензивних засада јабучастог (осим 
јабуке), коштичавог и језграстог воћа, те винограда и 
јагодичастог воћа имају корисници који су извршили 
улагања за наведену намјену у  текућој години. 

(2) Минимална  површина за кориштење подсти-
цаја је за засад јабучастог, коштичавог и језграстог воћа 
од једног хектара (1 ha), са одговарајућим бројем садница 
по хектару и то: 

1. за јабучасте воћне врсте минимално 1000 
садница по хектару; 

2. за коштичаве воћне врсте минимално 800 
садница по хектару и 

3. за језграсто минимално 120 садница по 
хектару. 

(3) Минимална површина за кориштење подсти-
цаја за подизање винограда и јагодичастог воћа је 0,1 ha 
(хектар).

(4) Средства се додјељују на основу поднеше-
ног  захтјева  уз који се поред  документације из члана 3. 
Правилника прилаже и: 

1. рачун о набавци садног материјала, 
2. декларација о квалитету садног материјала 

и 
3. записник Комисије, 

(5) Средства  ће се пласирати  до  висине  пред-
виђене Одлуком, а додјељују се по садници.  Износ по 
садници ће се одредити након обраде свих приспјелих 
захтјева и утврђивања укупног броја засађених садница.  

(6) Максималан  износ подстицајних  средстава  
по кориснику за ову  врсту  подстицаја  је 1000,00 КМ.               

(7) Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године.

6.5. Повртарство
(1) Право на подстицајна средства за изградњу 

нових пластеника укупне корисне површине од најмање 
500 m2 имају корисници који су након 30.09.2015. године  
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и у текућој години извршили улагања за наведену 
намjену. 

(2) Средства се додјељују на основу поднеше-
ног захтјева уз који се поред  документације из члана 3. 
Правилника приложе и: 

1. рачуни  уз фискални рачун о набавци репро-
материјала и 

2. записник Комисије. 
(3) Средства ће се пласирати до висине пред-

виђене Одлуком, а додјељују се по квадратном метру 
пластеника. Износ  подстицајних средстава по квадрат-
ном метру ће се одредити након обраде свих захтјева и 
утврђивања укупне површине свих изграђених пласте-
ника. За пластенике код којих је промјењена само нова 
фолија или само жељезна конструкција износ подстицаја 
по квадратном метру се утврђује у висини до 70 %  у 
односу на средства која се додјељују за комплетно напра-
вљен нови пластеник.

(4) За регистроване носиоце пољопривредних 
газдинстава женског пола, висина подстицаја се увећава 
за десет одсто (10 %.).

(5) Крајњи рок за подношење захтјева је 17. 
октобар текуће године. 

7. Биљна производња – производња краставца 
корнишона

(1) Право на средства за ову намјену имају 
корисници који су у текућој години произвели и испору-
чили откупљивачу краставац корнишон прве класе. 

(2) Средства се додјељују на основу поднеше-
ног захтјева уз који се поред  документације из члана 3. 
Правилника прилажу и: 

1. откупни блокови или други  докази о испо-
рученој количини и  

2. записник Комисије. 
(3)  Средства  ће  се  пласирати  до  висине  

предвиђене  Одлуком, а  додјељују се по kg испорученог 
краставца прве класе. Износ подстицајних средстава по 
kg  ће се одредити након обраде свих захтјева и утврђи-
вања укупне количине испоручених краставаца. 

4) Крајњи рок за подношење захтјева је 17. окто-
бар текуће године.

8. Остало (у случају непредвиђених трошкова)
(1) Право на  средства за ову намјену се утврђује 

на основу оправданости захтјева, приложене докумен-
тације, записника Комисије   за случај настанка  штета  
услед дејства елементарних непогода  на пољопривред-
ним усјевима, те осталих штета на пољопривредним   
газдинствима  на подручју општине Градишка  за 2016. 
годину ( ако се ради о накнади штете) и  записника Коми-
сије. 

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

(3) Крајњи рок за подношење захтјева је 30. 
новембар текуће године.

Члан 6.
У складу  са  критеријима  из члана  5. Правил-

ника,  Комисија  ће  увидом  у  приложену документацију 
и увиђајем на лицу мјеста, ако оцјени да је то неопходно, 
утврдити стварно чињенично стање, односно оправда-
ност захтјева за додјелу средстава. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
(1) Средства подршке за све намјене наведене  

у  члану 4. Правилника одобравају се крајњим корисни-
цима до висине предвиђене Одлуком.

(2) Висину средстава на основу мишљења   
Комисије,  одређује   начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду.

(3) Корисници  могу  остварити  право  на  сред-
става  из  Одлуке, само  једном  у току календарске 
године по истом основу.

 (4) Захтјеви  који  нису  рјешени, а  поднешени  
су  у првом  и  другом  кварталу текуће године,  рјеша-
ваће се  по одредбама овог Правилника.

 Члан 8.
(1) Средства подршке не могу остварити 

корисници, који нису измирили  обавезе према Пореској 
управи Републике Српске и општини Градишка путем 
Службе обједињене наплате за претходну годину.  

(2) Обавези из претходног става овог члана не 
подлијежу корисници средстава подршке која су пропи-
сана чланом 4. тачкама 4. и  5.  Правилника.

 Члан 9.
За провођење овог Правилника задужује се 

Одјељење за привреду и пољопривреду  Општинске 
управе Градишка.

Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ,,Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-022-204/16
Датум:20.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.
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Републик
а Српска 

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ГРАДИШКА 
Одјељење за привреду и пољопривреду 

 

Образац 1. 

 

  

БПГ/БК                

ЈМБ/ЈИБ              
 
Презиме и име / назив   
подносиоца захтјева 

 

Адреса / сједиште подносиоца 
захтјева 

 
 

Контакт телефон   

 
Број текућег / жиро рачуна                    

Назив банке  
 
Датум         

 

 
 
 
 

Предмет  подстицаја 

 
 
 
 
 

 
Уз захтјев прилажем следећу документацију: 
 

1 Потврда о  упису у регистар  пољопривредних  газдинства,односно у регистар корисника подстицајних 
средстава (нова база података) 

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

3 Копија личне карте подносиоца захтјева 

4 Копија жиро/текућег – трансакционог рачуна 

5 Копија ЈИБа, ако је подносилац захтјева правно лице 

6 Доказ о измирењу  обавезе према Пореској управи Републике Српске  за претходну годину (копија 
рачуна и уплатнице или  потврда) 

7 Доказ о измирењу  обавезе према  општини Градишка путем Службе обједињене наплате за претходну 
годину (копија рачуна и уплатнице  или  потврда)  

8  

9  

10  

11  
         

Потпис подносиоца захтјева 
 

__________________________________ 

З А Х Т Ј Е В 
за додјелу средстава  у 2016. години 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број: 
3/14), и тачке 4. став 4. Одлуке о кориштењу средстава 
за подршку развоју пољопривреде за период од 01.07. до 
31.12. 2016. године на основу оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка 
број: 02 – 33 – 149/16  од 09.09.2016. године, Начелник 
општине доноси 

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

услова за додјелу средстава из  Одлуке  о  кориштењу  
средстава за подршку развоју пољопривреде за      
период  од  01.07. до 31.12. 2016. године  на  основу 
оперативног финансијског  плана привременог финан-
сирања општине Градишка (у даљем тексту Одлука)       
у саставу:  

1. Мисимовић Милутин, предсједник
2. Тубин Зоран, члан
3. Сладојевић Предраг, члан  

2. Задатак Комисије је следећи:
 - да одлучује о свим  захтјевима које поднесу  индиви-

дуални пољопривредни произвођачи и правна лица, 
а у вези средстава која су намјенски предвиђена                      
Одлуком.

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

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

Број:  02-111-38/16
Датум:13.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 63. став 5. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 49в 
Правилника о поступку давања у закуп пољопривред-
ног земљишта у својини Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 )  
и  члана 73. Статута општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број: 3/14), Начелник општине 
доноси 

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

услова  за обнову уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у својини  Републике Српске  на  подручју    
општине Градишка, у саставу:

1. Мисимовић Милутин, предсједник
2. Тубин Зоран, члан
3. Лазић Светлана, члан 

2. Комисије има  задатак  да  након  разматрања   запри-
мљаних  захтјева  за  обнову уговора о закупу  

пољопривредног земљишта у својини Републике  
Српске на подручју општине Градишка утврди 
испуњеност услова за обнову уговора о закупу 
пољопривредног земљишта за сваког закупопримца, 
те да о истом сачини записник и приједлог новог 
уговора о закупу. 

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

Број:  02-111-43/16
Датум:31.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 73. Статута општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
3/14),  Начелник општине Градишка  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за примопредају 

дужности Начелника општине

Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности  

између досадашњег Начелника општине Градишка 
Зорана Латиновића и изабраног Начелника општине 
Градишка на локалним изборима 02. 10. 2016. године 
Зорана Аџића  (у даљем тексту: Комисија) у саставу:                

1.  Дејан Шиник, предсједник, 
2.  Никола Солдатић, члан,
3.  Сенада Брњак, члан,
4.  Миленко Павловић, члан,
5.  Владо Сладојевић, члан.

Члан 2.
Задатак Комисије је да у року од осам дана 

преко надлежних служби обезбиједи    документацију  
за примопредају дужности и то:

1. Преглед  финансијског стања Општине и 
кадровске структуре Општинске управе,  

2. Преглед финансијског стања и кадровске струк-
туре буџетских корисника,

3. Информације о пројектима чија је реализација 
у току,

4. Преглед реализације  важећих стратешких 
докумената и 

5. Преглед  основних активности  Општинске 
управе и буџетских корисника.  

Комисија ће се упознати са наведеном докумен-
тацијом и о примопредаји саставити  записник. 

Члан 3.
О извршењу овог рјешења стараће се руководи-

оци организационих јединица Општинске управе. 



„Службени гласник општине Градишка“ Страна 8Број 5

Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-111-44/16
Датум:03.11.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) , члана 58. и 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, бр0ј 
3/14), Начелник општине  д о н о с и 

О Д Л У К У  
о одржавању манифестације 

„Градишка јесен 2016“

Члан 1.
Овом одлуком одређује се период одржавања 

манифестације „Градишка јесен 2016“ (у даљем тексту: 
Манифестација), простор за одржавање дијела Мани-
фестације забавног изложбеног и продајног карактера и 
утврђује висина закупа површина на том простору.

Члан 2.
Манфестација ће се одржати у периоду од 11. 

септембра 2016. до 25. септембра 2016. године, према 
програмском садржају усвојеном од стране Организа-
ционог одбора манифестације.

Дио Манифестације забавног и продајног карак-
тера, одржаће се у периоду из претходног става на прос-
тору испред Градског стадиона и спортске дворане у 
Градишци, у улици Доситејева на површини од цца 5.500 
m² (4.500,00 м2 за забавне радње + 1.000,00 м2 за остале 
садржаје). 

Дио Манифестације, који се односи  на сајам-
ску презентацију воћа и поврћа, одржаће се на платоу 
Културног центра Градишка.

Дио Манифестације, који се односи  на Реги-
оналну сточарску изложбу, одржаће се на хиподрому 
коњичког клуба „Посавко“ Градишка.

Члан 3.
Висина закупа јавних површина у периоду 

одржавања Манифестације износи: 
 - ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ 

(покретне угоститељске радње, роштиљнице и сл.) 
9,50 KM/ m²

 - ШТАНДОВИ 
(бижутерија, конфекција, играчке и сл.)            
23,00 KM/ m²

 - ЗАБАВНЕ РАДЊЕ 
(цијена 1,00 m² за постављање забавних 
игара укључујући и манипулативни простор)               
7,00 KM/ m²

 - ОСТАЛИ ПРОДАЈНИ ПРОСТОР 
(за лимунаду, сладолед, кокице, воће, поврће, 
балони и сл.) – дневно.6,00 KM/ m²

У цијену из тачке 1-4. није урачунат ПДВ.
Члан 4.

Захтјеви ће се подносити на шалтеру број 9. у 
Шалтер сали Општинске управе општине Градишка, 
почев од 1. септембра 2016. године, а распоред мјеста 
на локалитету предвиђеном за одржавање манифеста-
ције „Градишка јесен 2016.“, вршиће се у периоду од 11. 
септембра  до 21. септембра 2016. године.

Члан 5.
За извршење Одлуке задужују се Одјељење за 

урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове, 
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одјељење за 
развој и Организациони одбор за обиљежавање Мани-
фестације.

Надзор над извршењем уплате закупа јавних 
површина вршиће Комунална полиција, а надзор над 
радом угоститељских и трговачких дјелатности вршиће 
Одјељење за инспекције.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у Службеном гласнику општине Градишка.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Манифестација „Градишка јесен 2016“, одржава 

се сваке године у мјесецу септембру, с циљем да се 
јавности представи мала привреда, културни и спортски 
садржаји општине Градишка и окружења.

Централни дио Манифестације традиционално 
се одржава на простору испред Градског стадиона 
гдје се одржавају манифестације забавног и продајног 
карактера (угоститељски објекти, забавне игре за дјецу, 
продаја конфекције, бижутерије и сл.).

С тим у вези, утврђене су цијене закупа јавних 
површина у периоду одржавања Манифестације које 
ће обезбиједити омасовљење и учешће што већег броја 
привредних субјеката.

Број:  02-022-140/16
Датум:20.07.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске",бр. 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. и 73. Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине Гра-
дишка", број 3/14), Начелник општине Градишка доноси           

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбора 
манифестације„Градишка јесен 2016"

Члан 1.
Именује се Организациони одбор манифеста-

ције „Градишка јесен 2016" (у даљем тексту: Одбор), у 
сљедећем саставу:
1. Зоран Латиновић, начелник општине, за предсједника,
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2. Љубимко Чакаљ, начелник Одјељења за привреду и 

пољопривреду, за замјеника предсједника,
3. Никола Солдатић, замјеник начелника општине, за 

члана 
4. Дарко Десанчић, савјетник начелника општине, за 

члана,
5. Слободан Видовић, начелник Одјељења за урбанизам, 

грађење,комуналне и стамбене послове, за члана,
6. Вујадин Миљић, начелник Одјељења за борачко-инва-

лидску заштиту, за члана и
7. Жељко Благојевић, директор „ Културног центра" 

Градишка, за члана.

Члан 2.
Задатак Одбора је:
а) да донесе Програм манифестације „Градишка 

јесен 2016" (у даљем тексту:Програм) и достави га 
Начелнику општине на сагласност,

б) да се стара о благовременој припреми и 
реализацији Програма на јаван и рационалан начин,

в) да донесе План прихода и расхода манифес-
тације „Градишка јесен 2016" и достави га Начелнику 
општине на сагласност и

г) да сачини финансијски извјештај о извршењу 
Плана прихода и расхода манифестације „Градишка 
јесен 2016" по завршетку манифестације и достави га 
начелнику општине.

Члан 3.
О извршењу овог рјешења стараће се замјеник 

предсједника Одбора.
Члан 4.

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка". 

Број:  02-111-30/16
Датум:20.07.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. и 73. Статута ошпштине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 
3/14), Начелник општине Градишка д о н о с и 

О Д Л У К У

Члан 1.
Овом одлуком се утврђује висина општинске 

таксе за добијање Привремених рјешења за обављање 
дјелатности ван пословних просторија на манифестацији 
„Градишка јесен 2016.“, а како слиједи:

 - Обављање угоститељске дјелатности, на површини
 - до 100,00 м², у износу од 50,00 КМ,
 - више од 100,00 м², у износу од 100,00 КМ,

 - Обављање трговинске дјелатности-промет прехрам-

беним и непрехрамбеним производима, у износу од   
20,00 КМ,

 - Oбављање занатских дјелатности, у износу од .50,00 
КМ

Члан 2.
Захтјев ће се подносити на шалтеру број 7. у 

Шалтер сали Општинске управе општине Градишка, 
почев од 11. септембра 2016.године, а распоред мијеста 
на локалитету предвиђеном за одржавање манифеста-
ције „Градишка јесен 2016.“, вршиће се у периоду од 11. 
септембра до 25. септембра 2016.године.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

привреду и пољопривреду.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавит ће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број:  02-022-141/16
Датум:20.07.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан I.
Одобрава се исплата средстава у износу од  

500,00 КМ (словима:петстотинаКМ и 00/100) Фудбал-
ском клубу „Братство“ из Орахове.

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује за организацију 

турнира у малом и великом фудбалу који се организује у 
Орахови  02. августа 2016. године. 

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y 
од 13.07.2016.године: буџетска ставка-буџетска ставка 
- Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, 
манифестације), економски код: 412-900, на рачун ФК 
„Братство“ из Орахове, број: 555-007-00225966-98 код 
Нове банке а.д. Бања Лука, ЈИБ 4403274280001.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.
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Број:  02-022-143/16
Датум:21.07.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

146,64 КМ (словима:сточетрдесетшестКМ и 64/100) 
Авдић Енесу из Орахове, општина Градишка.   

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује на име суфинанси-

рања прикључка електричне енергије, на основу трипар-
титног споразума број: 02-372-30/15 од 29.07.2015. 
године, у висини износа ПДВ-а по предрачуну „Елек-
тродистрибуције“ Козарска Дубица  број:54580 од 
13.06.2016. године.

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y од 
13.07.2016.године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415 200, на рачун „Електродистрибуције“ 
Козарска Дубица, број: 555-007-00046178-45 код Нове 
банке а.д. Бања Лука.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  06-372-69/16
Датум:21.07.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан 1.
 Одобрава се исплата средстава у износу од 

1.992,80 КМ (словима:једнахиљададеветстотинадеведе
сетдвијеКМ и 80/100) Удружењу самохраних родитеља 
„Свијетлост“ из Градишке.   

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује за куповину школ-

ског прибора за 40 породица самохраних родитеља и за 
куповину 50 прехрамбених пакета најугроженијим поро-
дицама.

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y 
од 13.07.2016.године: буџетска ставка-остали непоме-
нути расходи (репрезентација, пријеми, манифеста-
ције), економски код: 412 900, на рачун „Ђурић“ с.п. 
Макси Маркет Ђурић број 11, Ул. Љевчанска, Градишка 
555-008-00005427-29 код Нове банке а.д. Бања Лука, ЈИБ 
4500468770129.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  06-022-192/16
Датум:08.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

2.000,00 КМ (словима:двијехиљадеКМ и 00/100) 
заједници етажних власника стамбене зграде у ул. Видо-
вданска број 6. Градишка из Градишке.    

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује као дио учешћа 

општине Градишка у асфалтирању дијела јавне повр-
шине испред зграде и постављање одливног шахта, а 
на основу молбе заједнице етажних власника стамбене 
зграде у ул. Видовданска број 6. Градишка из Градишке.

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
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период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y 
од 13.07.2016.године: буџетска ставка-Издаци за инвес-
тиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката, економски код: 511-200, на рачун 
„Заједнице етажних власника стамбене зграде у ул. 
Видовданска број 6,Градишка из Градишке“ на број: 
552-014-00019014-50 код Хипо Алпе Адриа Банке, ЈИБ 
4960026750006.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  06-022-198/16
Датум:13.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоу-
прави (Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14),  Начелник општине,    доноси

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

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416100 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 4.400,00 КМ 
(словима:четирихиљадечетиристотинеКМ и 00/100).

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

свако новорођено дијете у августу 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 августу 2016. године.
Члан 4.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  06-54-10/16
Датум:13.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоу-
прави (Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
3/14),  Начелник општине,    доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели гранта - подршка наталитету (поклон 

честитка за новорођено дијете)

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела новчаних 

средстава са буџетске позиције 416100 - дознаке грађа-
нима које се исплаћују из буџета (поклон честитка за 
новорођено дијете) у укупном износу од 2.700,00 КМ 
(словима:двијехиљадеседамстотинаКМ и 00/100).

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

новорођено дијете у септембру 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 септембру 2016. године.
Члан 4.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  06-54-11/16
Датум:19.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

138,53 КМ (словима:стотридесетосамКМ и 53/100) 
Јурковић Горану из Градишке, за издавање пољопри-
вредне сагласности због кориштења пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе - легализација 
стамбеног објекта на к.ч. 1259/11 уписаним у ПЛ 1106/1 
к.о. Градишка 1.

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта 
БиХ2 (2013) - Државног пројекта стамбеног збрињавања 
у оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 02-372-
18/15 од 03.02.2016. године, по редрачуну Одјељења за 
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привреду и пољопривреду број: 05- 133 /16 од 21.10. 
2016. године. 

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y од 
13.07.2016.године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415-200, на рачун Буџет Републике 
Српске, број: 562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне 
банке.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  02-372-103/16
Датум:25.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У  
о додјели средстава  

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

572,72 КМ (словима:петстотинаседамдесетдвијеКМ и 
72/100) Мајданац Драгану из Градишке, Ровине бб, за 
уплату трошкова уређења грађевинског земљишта и 
доприноса за финансирање послова премјера и успоста-
вљања катастра некретнина и рјешавања имовинско-
правних односа, за издавање грађевинске дозволе - лега-
лизација изграђеног стамбеног објекта на к.ч.бр. 242/48, 
к.о. Ровине.  

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, број: 02-372-62/15 од 09.11.2015. 
године, по закључку Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове број:04-361-69/16 од 
07.11.2016. године. 

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y од 
13.07.2016.године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 

економски код: 415-200 и то:
 - износ од 72,72 КМ, на име доприноса за финанси-

рање послова премјера и успостављања катастра 
некретнина и рјешавања имовинско-правних 
односа, на рачун Републичке управе за геодетске 
и имовинско -правне послове РС, број: 555-007-
00225176-43, код Нове банке,

 - износ од 500,00 КМ, на име накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, на рачун Општине 
Градишка, број:567-323-10000645-84, код Сбербанк.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  02-372-109/16
Датум:08.11.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута 
Општине Градишка  („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 3/14), Начелник Општине је  д о н и о

О Д Л У К У 
о додјели средстава  

Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 

98,59 КМ (словима:деведесетосамКМ и 59/100) Пауно-
вић Синиши из Градишке, Ровине бб, за уплату допри-
носа за финансирање послова премјера и успостављања 
катастра некретнина и рјешавања имовинско-правних 
односа, за издавање одобрења за грађење ради изградње 
стамбеног објекта на к.ч.бр. 551/36 к.о. Ровине.

Члан 2.
Наведени износ се исплаћује на основу трипар-

титног Споразума о сарадњи на провођењу Државног 
пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, број: 02-372-62/15 од 09.11.2015. 
године, по закључку Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове број:04-361-116/16 од 
25.03.2016. године. 

Члан 3.
Исплата и пренос средстава из тачке I ове 

одлуке врши се на основу Оперативног финансијског 
плана привременог финансирања општине Градишка за 
период од 01.07.-31-12-2016-године на основу рјешења 
Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 Y 019058 16 Y од 
13.07.2016.године: буџетска ставка-Грантови у земљи, 
економски код: 415-200 и то:

 - износ од 98,59 КМ, на име доприноса за финанси-
рање послова премјера и успостављања катастра   
некретнина и рјешавања имовинско-правних 
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односа, на рачун Републичке управе за геодетске и 
имовинско

 - правне послове РС, број: 555-007-00225176-43, код 
Нове банке.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

финансије.
Члан 5.

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

Број:  02-372-110/16
Датум:08.11.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуп-
рави (Службени гласник Републике 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 Градишка, доноси

РJEШEЊE 
o имeнoвaњу члaнoвa Кoмисиje за утврђивање 
изведеног стања асфалтне мреже по пројекту 

„Секундарна канализациона мрежа у 
насељима Сточна пијаца I и  II и Липовача"

Члaн 1.
У сaстaв Кoмисиje за утврђивање изведеног 

стања асфалтне мреже по пројекту „Секундарна канали-
зациона мрежа у насељима Сточна пијаца I и  II и Липо-
вача“ (у даљем тексту: Комисија)  имeнуjу сe сљeдeћи 
прeдстaвници:
1. Грабеж Владимир, предсједник,
2. Николић Гордана, члан и
3. Томић Бранка, члан.

Члaн  2.
Задатак Комисије је да на лицу мјеста утврди 

изведено стање асфалтне мреже по пројекту „Секун-
дарна канализациона мрежа у насељима Сточна пијаца 
I и  II и Липовача“, о томе сачини записник и поднесу 
извјештај Начелнику општине.

Члaн 3.
Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa. 

Број:  02-111-37/16
Датум:14.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 21. Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском  земљишту („Службени гласник општине 
Градишка'', број 6/14)  и члана 73. Статута Општине Гра-

дишка („Службени гласник општине Градишка'', број 
3/14), Начелник општине, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за провођење конкурса 

за издавање у закуп неизграђеног градског 
грађевинског земљишта

1. Именује се Комисија за провођење конкурса за изда-
вање у закуп незиграђеног градског грађевинског 
земљишта означеног као к.ч. 136/2 К.О. Градишка 1 
у површини од 200,00 м2 (у даљем тексту: Комисија) 
у саставу:
 - Биљана Радичић, дипл. правник. -предсједник,
 - Дејан Шиник, дипл. правник - замјеник предсјед-

ника,
 - Свјетлана Ђаковић, дипл. инг. грађ. - члан,
 - Гордана Николић, инг. грађ. - замјеник члана,
 - Владимир Грабеж, дипл. инг арх. - члан,
 - Марица Јанковић,  грађ тех. - замјеник члана,
 - Вукелић Немања,  дипл. правник - секретар коми-

сије.
2. Задатак Комисије из претходне тачке је да изврши 

отварање приспјелих понуда, изврши избор мнај-
повољнијег понуђача према критерјумима из члана 
23. Одлуке, донесе закључак о ререзултатима јавног 
конкурса, те Начелнику упути приједлог за закључење 
уговора са најповољнијим понуђачем.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Градишка''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење овог рјешења 

садржан је у члану 21. Одлуке  o уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Градишка'', број 6/14) и члану 73. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
3/14).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Чланом 21. поменуте Одлуке прописано је да 

Начелник општине својим рјешењем именује Комисију 
провођење конкурса за издавање у закуп неизграђеног 
градског грађевинског земљишта. Чланом 73. Статута 
општине Градишка прописано је да Начелник општине 
у вршењу послова доноси: одлуке, правилнике наредбе, 
упутства рјешења и закључке.

Како је Начелник општине дана 05.09.2016. 
године расписао конкурс за издавање у закуп неизграђе-
ног градског грађевинског земљишта означеног као 
к.ч. 136/2 к.о. Градишка 1 у површини 200.00 м2 ради 
изградње одтвореног складишта за складиштење мате-
ријала, потребно је именовати комисију за провођење 
конкурсне процедуре.

Број:  02-111-40/16
Датум:21.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РепубликеСрпске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута Општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
3/14), Начелник општине д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању надзорног органа 

Члан 1.
Именује се Милан Хрвачевић дип. инг. грађ. 

за надзорни орган, на извођењу радова асфалтирања 
улица Ђуре Станојевића, Саве Мандића (друго скретање 
лијево), Бранка Миљковића, Ђорђа и Станојке Коваче-
вић, Николе Панића и улица у M3 Ровине.

Члан 2.
Задатак надзорног органа je вршење стручног 

надзора над извођењем радова из члана 1.
У вршењу надзора именовано стручно лице 

вршиће контролу и провјеру квалитета извођења радова, 
као и испуњавање Уговором преузетих обавеза, примјену 
прописа, стандарда, техничких норматива, суштинску 
контролу фактура/ситуација чија вриједност мора одго-
варати вриједности стварно изведених радова

Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-111-39/16
Датум:22.09.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. Закона о систему јавних 
служби ( „Службени гласник Републике Српске“, 68/07 и 
109/12) и члана 73. Статута општине Градишка („Служ-
бени гласник општине Градишка“, број 3/14), Начелник 
општине, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Одлуку о усвајању 

Статута ЈПУ „Лепа Радић“
 - Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Статута 

ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка, број: 590-1/2016 од 
27.09.2016. године. 

 - О праћењу извршења овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка.

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

Број:  06-023-5/16
Датум:12.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. Закона о систему јавних 
служби ( „Службени гласник Републике Српске“, 68/07 и 
109/12) и члана 73. Статута општине Градишка („Служ-
бени гласник општине Градишка“, број 3/14), Начелник 
општине, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Одлуку о усвајању 

правилника о начину и поступку пријема дјеце 
у ЈПУ „Лепа Радић“

 - Даје се сагласност на Одлуку о усвајању правилника 
о начину и поступку пријема дјеце у ЈПУ „Лепа 
Радић“ Градишка, број: 584-1/2016 од 27.09.2016. 
године. 

 - О праћењу извршења овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка.

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

Број:  06-023-6/16
Датум:12.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. Закона о систему јавних 
служби ( „Службени гласник Републике Српске“, 68/07 и 
109/12) и члана 73. Статута општине Градишка („Служ-
бени гласник општине Градишка“, број 3/14), Начелник 
општине, доноси

РЈЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Дому здравља Градишка

 - Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Дому здравља 
Градишка, број: 01-4701/16 од 14.10.2016. године. 

 - О праћењу извршења овог рјешења стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка.

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

Број:  02-023-7/16
Датум:27.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.
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На основу чланова 72. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута општине Гра-
дишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
3/14), Начелник општине Градишка  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Координатора у пројекту „Јачање 

улоге мјесних заједница у 
Босни и Херцеговини“

Члан 1.
Милан Ђунић, Самостални стручни сарадник - 

координатор за мјесне заједнице и бирачке спискове у 
Општинској управи општине Градишка, именује се за 
Координатора у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних 
заједница у Босни и Херцеговини“.

Члан 2.
Координатор пројекта испред општине Градишка 

именује се на период трајања пројекта „Јачање улоге 
мјесних заједница у Босни и Херцеговини“.

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Градишка.

Број:  02-111-13/16
Датум:18.03.2016. 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 

01.07- 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008300 Центар за социјални рад орган. код 
0008301 Трошкови социјалне заштите)
 - са позиције 416100 Текуће дознаке корисницима 

социјалне заштите (301) износ од 1.700,00 КМ
 - на позицију 412200 Расходи по основу утрошка 

енргије, комуналних, комуникационих и транспорт-
них услуга (300) износ од 100,00 КМ.

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
(300) износ од 1.000,00 КМ.

 - на позицију 412300 (300) Расходи за режијски мате-
ријал износ од 300,00 КМ.

 - на позицију 416300 (301) Дознаке пружаоцима 
услуга социјалне заштите износ од 300,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 75 /16 
Датум:14.07.2016. 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 

01.07- 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008210 Одјељење за развој)
 - са позиције 415200 Грантови за подршку пројекта 

износ од 5.000,00 КМ
 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 5.000,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 76 /16
Датум:21.07.2016. 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  

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника)
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 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 6.700,00 КМ
 - на позицију 415200 Грантови у земљи износ од 

6.700,00 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- 77/16 
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 

оперативне јединице Општинска управа  општине 
Градишка (орган. код 0008150 Одјељење за привреду 
и пољопривреду)
 - са позиције 414100 Средства за подршку развоју 

пољопривреде износ од 11.400,00 КМ
 - на позицију 611400 Депозити за пољопривредне 

кредите износ од 11.400,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-78/16
Датум:22.07.2016. 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 
01.07 – 31.12.2016. године 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове)
 - са позиције 412800 Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине износ 
од 6.274,00 КМ

 - на позицију 511700 Издаци за нематеријалну произ-
ведену имовину износ од 6.274,00 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:  02-400-79/16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07- 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орг. код 0008130 Одјељење за општу управу и орг. код 
0008220 Одсјек за инспекције)
 - са позиције 412700 Расходи за стручне услуге (130) 

износ од 85,00 КМ
 - на позицију 412700 Расходи за стручне услуге (220)  

износ од 85,00 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- 80/16
Датум:22.07.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2015. годину („Службени 
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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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа општине Градишка 
(орган. код 0008125 Професионална ватрогасна једи-
ница)
 - са позиције 412500 Расходи за текуће одржавање 

износ од 936,00 КМ
 - на позицију 516100 Издаци за залихе материјала, 

робе, ситног инвентара, амбалаже и др.  износ од 
936,00 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- 81 /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008400 ЈПУ „Лепа Радић“)
 - са позиције 412400 Расходи за материјал за посебне 

намјене износ од 986,00 КМ
 - на позицију 516100 Издаци залихе мат., робе и 

ситног инвентара, амбалаже и др.  износ од 986,00 
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- 82  /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008520 Културни центар)
 - са позиције 412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја износ од 17,00 КМ
 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од 17,00 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- 83  /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0815015 Гимназија)
 - са позиције 511300 Издаци за набавку постројења и 

опреме износ од 18.600,00 КМ и са позиције 412500 
Расходи за текуће одржавање износ од 390,00 КМ

 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
износ од 18.990,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-84 /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008400 ЈПУ „Лепа Радић)
 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 2.383,82 КМ

 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме износ од 2.383,82 КМ,

 - са позиције 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене износ од 1.800,00 КМ

 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 1.500,00 КМ

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

 - на 516100 Издаци залихе мат., робе и ситног инвен-
тара, амбалаже и др. износ од 500,00 КМ

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

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

Број:  02-400- 85 /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

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

износ од 393,00 КМ
 - на позицију 516100 Издаци залихе мат., робе и 

ситног инвентара, амбалаже и др. износ од 393,00 
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- 86 /16
Датум:22.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008300 Центар за социјални рад)
 - са позиције 412600 Расходи по сонову путовања и 

смјештаја износ од 100,00 КМ
 - на позицију 412400 Расходи за 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- 87 /16
Датум:25.07.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о извршењу 
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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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове)
 - са позиције 412800 Расходи за услуге одржавање 

јавних површина и заштите животне средине износ 
од 3.000,00 КМ

 - на позицију 511700 Издаци за нематеријалну произ-
ведену имовину износ од 3.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-88 /16
Датум:25.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008190 Остала буџетска потрошња,  
орган. код 0008120 Кабинет начелника)
 - са позиције 621100 Издаци за отплату главнице по 

обвезницама у земљи (190) износ од 74.540,00 КМ
 - на позицију 415200 Грантови у земљи (120) износ 

од 74.540,00 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:  02-400-91 /16
Датум:25.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008300 Центар за социјални рад)
 - са позиције 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију износ од 1.200,00 
КМ

 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме износ од 1.200,00 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- 92 /16
Датум:29.07.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008180 Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту)
 - са позиције 416100 Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и 
ЦЖР износ од 15.020,30 КМ

 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију споменика износ 
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од 15.020,30 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:  02-400-93/16
Датум:02.08.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове)
 - са позиције 412800 Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине износ 
од 13.000,00 КМ,

 - на позицију 511700 Издаци за нематеријалну произ-
ведену имовину износ од 3.000,00 КМ,

 - на позицију 412500 Расходи за текуће одржав. износ 
од 10.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-94 /16
Датум:19.08.2016. 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 
01.07 – 31.12.2016. године 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 2.000,00 КМ
 - на позицију 415200 Грантови у земљи износ од 

2.000,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 95 /16
Датум:19.08.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

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

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- 96 /16
Датум:25.08.2016. 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, 
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д о н и о  ј е

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану 
за период привременог финансирања 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008520 Културни центар)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 300,00 КМ
 - на позицију 412700 Расходи за стручне услуге износ 

од 300,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-97/16
Датум:25.08.2016. 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 средставау 
оперативном финансијском плану 

за период привременог финансирања 
01.07 – 31.12.2016. године 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008130 Одјељење за општу управу и орг. 
код 0008220 Одсјек за инспекције)
 - са позиције 412700 Расходи за стручне услуге (130) 

износ од 1.000,00 КМ,
 - на позицију 412700 Расходи за остале стручне 

услуге (220) 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- 98 /16
Датум:25.08.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008160 Одјељење за друштвене дјелат-
ности )
 - са позиције 415200 Грантови у земљи износ од 

4.300,00 КМ,
 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекр.
обј. износ од 4.300,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-99 /16
Датум: 01.09.2016. године
Градишка   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у оперативном финансијском плану 
за период привременог финансирања 

01.07– 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника општине )
 - са позиције 513100 Издаци за прибављање 

земљишта износ од 1.500,00 КМ
 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 

опрема 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:  02-400-100/16
Датум: 02.09.2016. године
Градишка   
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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 

01.07. – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008017 Средња стручна и техничка школа )
 - са позиције 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
износ од 3.000,00 КМ

 - на позицију 412900 Остали непоменути расходи 
износ од 3.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-101/16
Датум: 12.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008180 Одјељење за борачко – инвалид-
ску заштиту )
 - са позиције 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката-Подршка програму Владе 
РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ износ од 
1.000,00 КМ

 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
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:  02-400-102 /16
Датум: 12.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 621100 Издаци за отплату главнице по 

обвезницама у земљи износ од 3.000,00 КМ
 - на позицију 621900 издаци за отплату неизмирених 

обавеза из ранијих година износ од 3.000,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-103/16
Датум: 14.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
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тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника општине )
 - са позиције 516100 Издаци залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и др.(Цивилна 
заштита, ПВЈ) износ од 5.000,00 КМ

 - на позицију 513100 Издаци за прибављање 
земљишта износ од 5.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-104 /16
Датум: 23.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

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

износ од 600,00 КМ
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал 

износ од 100,00 КМ и 
 - на позицију 412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја износ од 500,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-105 /16
Датум: 26.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008520 Културни центар )
 - са позиције 412200 Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга износ од 1.600,00 КМ

 - на позицију 412700 Расходи за стручне услуге износ 
од 900,00 КМ и 

 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме износ од 700,00 КМ.

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

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

Број:  02-400- 106 /16
Датум: 26.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008004 Народна библиотека )
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 300,00 КМ
 - на позицију 412500 Расходи за текуће одржавање 

300,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-107 /16
Датум: 26.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0815015 Гимназија)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

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

од 500,00 КМ.
2. а 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- 108 /16
Датум: 26.09.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника)
 - са позиције 516100 Издаци залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и др. износ од 
3.120,00 КМ

 - на позицију 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме износ од 3.120,00 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:  02-400-109 /16
Датум: 26.09.2016. 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 

01.07. – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника и орган. код 
0008190 Остала буџетска потрошња )
 - са позиције 621100 Издаци за отплату главнице по 

обвезницама у земљи (190) износ од 70.000,00 КМ,
 - на позицију 415200 Грантови у земљи (120) износ 

од 10.000,00 КМ
 - на позицију 513100 Издаци за прибављање 

земљишта (120) износ од 440.000,00 КМ
 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(120) износ од 20.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-110 /16
Датум: 29.09.2016. 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 

01.07. – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове)
 - са позиције 412800 Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне средине износ 
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од 35.500,00 КМ

 - на позицију 412500 Расходи за текуће одржавање 
износ од 35.500,00 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- 111 /16
Датум: 30.09.2016. 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 

01.07 - 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове и орган. код 0008190 
Остала буџетска потрошња )
 - са позиције 621100 Издаци за отплату главнице по 

обвезницама у земљи (190) износ од 77.360,00 КМ
 - са позиције 621900 Издаци за отплату неизмирених 

обавеза из ранијих година (190) износ од 25.000,00 
КМ

 - са позиције 621600 Издаци за отплату главнице дуга 
по зајмовима у земљи који се рефундирају износ од 
60.000,00 КМ

 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(170) износ од 162.360,00 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:  02-400-112 /16
Датум: 14.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008140 Одјељење за финансије и орган. 
код 0008170 Одјељење за урбанизам, грађење, кому-
налне и стамбене послове)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 10.000,00 КМ 
 - на позицију 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката (170) износ од 10.000,00 
КМ.

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

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

Број:  02-400-113 /16
Датум: 24.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008016 Средња стручна и техничка школа)
 - са позиције 511200 Издаци за инвестиционо одржа-

вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
износ од 1.170,00 КМ

 - на позицију 517100 Издаци по основу пореза на 
додату вриједност износ од 1.170,00 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:  02-400-114 /16
Датум: 24.10.2016. године
Градишка   
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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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници  (орган. 
код 0008004 Народна библиотека)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 400,00 КМ
 - на позицију 412500 Расходи за текуће одржавање  

износ од 400,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400-115 /16
Датум: 24.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

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

износ од 500,00 КМ
 - на позицију 412300 Расходи за режијски материјал  

износ од 500,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење за 

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

виће се у „Службеном гласнику општине Градишка“.

Број:  02-400- 116 /16
Датум: 24.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008140 Одјељење за финансије и орган. 
код 0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције 412900 Остали непоменути расходи 

износ од 5.550,00 КМ 
 - на позицију 621900 Издаци за отплату неизмирених 

обавеза из ранијих година износ  од 5.550,00 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:  02-400-117 /16
Датум: 24.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника, орган. код 
0008140 Одјељење за финансије и орган. код 0008170 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стам-
бене послове)
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 - са позиције 517100 Издаци по основу пореза на 

додату вриједност износ од 138.000,00 КМ,
 - на позицију 511200 Издаци за инв.одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда  и објеката (120) 
износ од 10.000,00 КМ,

 - на позицију 511200 Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (170) 
износ од 108.000,00 КМ,

 - на позицију 513100 Издаци за набавку земљишта 
(120) износ од  20.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-118 /16
Датум: 26.10.2016. 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 средставау 
оперативном финансијском плану 

за период привременог финансирања  
01.07 – 31.12.2016. године 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-
тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника, орган. код 
0008140 Одјељење за финансије и орган. код 0008170 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стам-
бене послове)
 - са позиције 517100 Издаци по основу пореза на 

додату вриједност (140) износ од 130.000,00 КМ,
 - на позицију 412700  Остале стручне услуге (120) 

износ  од 10.000,00 КМ
 - на позицију 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката (170) износ од 10.000,00 
КМ,

 - на позицију 511200 Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (170) 
износ од 110.000,00 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:  02-400-119/16
Датум: 28.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008180 Одјељење за борачко – инвалид-
ску заштиту )
 - са позиције 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката-Подршка програму Владе 
РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ износ од 
2.000,00 КМ

 - на позицију 511200 Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
износ од 2.000,00 КМ.

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

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

Број:  02-400-120 /16
Датум: 31.10.2016. 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 

01.07 – 31.12.2016. године 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру опера-

тивне јединице Општинска управа  општине Градишка 
(орган. код 0008120 Кабинет начелника и орган. код 
0008190 Остала буџетска потрошња)
 - са позиције  621300  Издаци за отплату главница 

примљених зајмова у земљи износ од 254.000,00 КМ
 - на позицију 511100 Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката (120) износ од 254.000,00 
КМ.

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

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

Број:  02-400-121 /16
Датум: 31.10.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Латиновић, с.р.

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

Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове, општине Градишка на основу рје-
шења број 04-372-77/16 од 3.11.2016.године, извршило 
је у Регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број 106/16 упис оснивања 
ЗЕВ    зграде у Градишци, Улица мајора Милана Тепића 
број 13 А, улаз 4 , са сљедећим подацима:

У Регистру заједница етажних власника стам-
бених зграда под редним бројем 106/16 уписана је 
Заједница етажних власника зграде  у Градишци, Улица 
мајора Милана Тепића број 13 А, улаз 4. Оснивачки акт 
Заједнице је Уговор о оснивању  број 1/15 од 20.11.2015.
године. Основна дјелатност ЗЕВ је управљање згра-
дом за рачун етажних власника, прикупљање средстава 
за одржавање заједничких дијелова зграде и других 
трошкова управљања зградом, одржавање заједничких 
дијелова зграде, извођење радова хитних интервенција, 
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.

Лица овлаштена за заступање заједнице су: 
 - Синиша Вујић ЈМБГ: 3010982101472 и
 - Свјетлана Деспотовић  ЈМБГ: 0905975106473.

Број:  02-372-77 /16
Датум: 03.11.2016. године
Градишка

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Видовић, с.р.
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