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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 30. став 1. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број 101/04 и 42/05 и 
118/05), члана 51. став 1. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
30/07 и 29/10), и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (Службени гласник општине 
Градишка број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 21.10. 2010. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о реструктурирању постојећег задужења 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Градишка сагласна 
је да Општина Градишка изврши 
реструктурирање постојећег задужења у износу 
од 7.000.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Реструктурирање ће се извршити путем 
емисије обвезница јавном понудом, под 
сљедећим условима: 
 
– Износ емитованих обвезница 7.000.000,00КМ 
– Каматна стопа   6% 
– Рок отплате- 15 година, грејс период - 10 год. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Амортизација: главница и камата ће се 

исплаћивати у једнаким полугодишњим 
ануитетима. 

 
Члан 3. 

 
Обавезе Општине Градишка по основу 

емисије обвезница нису осигуране гаранцијом ни 
јемством других правних лица. 
 

Члан 4. 
 

Измирење обавеза (главница и камата) по 
основу емисије обвезница ће се вршити из 
прихода Буџета Општине Градишка. 
 

Члан 5. 
 

Задужује се Начелник Општине да код 
Министарства финансија Републике Српске 
обезбиједи сагласност за емисију обвезница. 
 

Члан 6. 
 

Саставни дио ове одлуке је Програм 
реструктурирања постојећег задужења Општине. 
 

Члан 7. 
 

Сходно члану 51. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
30/07 и 29/10, Општина Градишка овим 
задужењем не прелази износ од 18% од 
остварених прихода из претходне године. 
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Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 

 
Број:01-022-204/10 
Датум:21.10.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Урош Граховац с.р. 
 
 
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» брoj 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 22. и 348. Закона о стварним правима 
(«Службени гласник Републике Српске», број 
124/08, 3/09 и 58/09) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка («Службени гласник 
општине Градишка», брoj 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.10. 2010. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји некретнина 
 

I 
 

Приступа се продаји некретнина 
(пословног објекта са припадајућим земљиштем), 
власништво Општине Градишка, који се налази у 
Градишци у Улици Козарских бригада, 
изграђеног на земљишту означеном као: 
 

- к.ч.бр. 1319 »Ул. Козарских бригада« 
двориште површине 500 m2 

њива 2. кл. површине 483 m2 

    кућа и зграде површине 321 m2 

уписана у п.л.бр.2689  к.о. Градишка-град. 
 

II 
 

Почетна продајна цијени некретнина из 
претходне тачке износи 238.200,00 КМ (словима: 
двијестотинетридесетосамхиљададвијестотине 
КМ и 00/100). 
 

 
 
 
 

III 
 

Продаја некретнина из тачке I ће се 
извршити, усменим јавним надметањем, у складу 
са важећим правилима. 
 

IV 
 

(1) Ако прва продаја некретнина не 
успије, продаја ће се поновити усменим јавним 
надметањем. Ако не успије ни поновљена 
продаја, сматраће се да је јавна про-даја остала 
безуспјешна, те се продаја предметних 
некретнина објекта  може извршити непосредном 
продајом. 

(2) Продаја некретнина из тачке I Одлуке 
се не може извршити у вриједности испод 
почетне продајне цијене утврђене у тачки II ове 
одлуке. 
 

V 
 

Право учешћа у поступку продаје 
некретнина из тачке I ове одлуке имају сва 
физичка и правна лица која у складу са законом 
могу бити власници некретнина које су предмет 
продаје, уз уплату кауције која износи 10% од 
почетне продајне цијене из тачке II Одлуке. 
Кауција се уплаћује на благајни 
Административне службе општине Градишка 
прије почетка поступка продаје и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник у 
поступку продаје не купи предметну некрентину, 
иста се враћа. 

 
VI 

 
Поступак продаје некретнина из тачке I 

ове одлуке ће провести Комисија за јавну 
продају у саставу: 
 

1. Биљана Радичић, предсједник 
Драган Ђаковић, замјеник предсједника 
 

2. Зорица Марковић, члан 
Немања Вукелић, замјеник члана 
 

3. Сафета Кудра, члан 
Драгана Илић, замјеник члана 
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VII 
 

Утврђена куповна цијена некретнина се 
плаћа у року од 15 дана од дана закључења 
уговора о продаји, а купац ступа у посјед 
купљених некретнина након плаћања куповне 
цијене. 
 

VIII 
 

Овлашћује се Начелник Општине да 
након ступања на снагу ове oдлуке, у средствима 
јавног информисања објави оглас о продаји 
некретнина  (пословног објекта са припадајућим 
земљиштем), путем усменог јавног надметања, 
односно оглас о поновљеном поступку усменог 
јавног надметања или оглас о продаји 
непосредном погодбом, уколико јавно 
надметање и у поновљеном поступку остане 
безуспјешно.  
 

IX 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка«. 
 
Број:01-022-206/10 
Датум:21.10.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Урош Граховац с.р. 
 

 
 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву ЗУ „Општа болница „ Градишка, на 
основу члана 16.став 1. тачка „д“ Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06) и чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), на 
сједници одржаној 21.10.2010. године, д о н и ј е 
л а   ј е 
 

О Д Л У К У  
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом  ЗУ „Општа 

болница“ Градишка 

I 
 

 Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји  непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
означеног као: 
 

- к.ч.број: 452/3  Ул.“ Младена 
Стојановића“,  парк, у   површини од  321 m2  

уписана у п.л. 2689 к.о. Градишка-град, 
на којем општина Градишка има стварно право 
располагања,  са ЗУ „Општа болница“ Градишка.  
 

II 
 
 ЗУ „Општа болница“  Градишка је дужна 
платити накнаду за продано земљиште из тачке I 
по тржишној цијени тог земљишта у износу од 
70 КМ/ м2, што за 321 м2 износи 22.470,00 КМ 
(према извршеној процјени Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка). 
 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у  име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са ЗУ „Општа 
болница“ Градишка. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ’’Службеном гласнику 
општине Градишка’’. 
 
Број:01-022-205/10 
Датум:21.10.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
 
На основу члана 18. Закона о превозу у 

друмском саобраћају (Службени гласник 
Републике Српске, број 111/05), члана 28. и 34.  
Статута општине Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
и члана 6. Одлуке о условима и начину обављања 
јавног превоза лица и ствари на подручју 
општине Градишка (,, Службени гласник 
општине Градишка,, број: 7/09) Начелник 
општине Градишка     д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 
 

о измјени и допуни Правилника о 
усклађивању и регистрацији реда вожње 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о усклађивању и 

регистрацији редова вожње (,,Службени гласник 
општине Градишка, број 2/10), члан 17. Се мења 
и гласи: 

 
„Усклађени редови вожње се уписују у 

Регистар редова вожње који води регистарски 
орган. 

Редови вожње се региструју у складу са 
подацима из записника о спроведеном поступку 
усклађивања из члана 11. Правилника“ 

 
Члан 2. 

 
 Иза члана 17. Додаје се члан 17 а који 

гласи: 
„Регистар реда вожње из предходног 

члана, води се на обрасцу прописаном чланом 
17.став 3. Правилника о усклађивању и 
регистрацији редова вожње („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/09) и саставни је дио 
овог правилника /прилог број 6/. 

 
Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине. 
  
Број:02-345-14/10 
Датум:29.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 34.  Статута општине 

Градишка (,,Службени гласник општине 
Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), и члана 
3. тачка 2. Одлуке о стипендирању студената на 
високим школама и факултетима (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број:9/07 и 7/09), 
начелник општине Градишка     д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о расписивању Конкурса за додјелу 
стипендија 

 
Члан 1. 

 
 Доноси се Одлука о расписивању 

Конкурса за додјелу стипендија редовним 
студентима из Буџета општине Градишка за 
школску 2010/11. годину, у складу са Одлуком о 
стипендирању студената на високим школама и 
факултетима („Службени гласник општине 
Градишка“ број 9/07 и 7/09). 

 
Члан 2. 

 
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а 
објавиће се  у Службеном гласнику Општине. 
  
Број:02-022-198/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за јули 
мјесец: 

 

-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива  (организациони код 0008130- Одјељење 
за општу управу) у износу од 4000,00 КМ,   
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 4000,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-87/10 
Датум:16.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  у 
износу од 374,00 КМ за мјесец јули. 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 374,00 КМ за мјесец јули. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   

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

 
Број:02-400-88/10 
Датум:23.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008920 – Туристичка 
организација 
-са позиције 613900 – Уговорене услуге  у износу 
од 480,00 КМ за мјесец јун. 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 480,00 КМ за мјесец јун. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-89/10 
Датум:29.07.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се ралокација средстава за јули 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 200,00 КМ,   

-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 200,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-90/10 
Датум:02.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008520 – Културни центар 
 
-са позиције 613100 – Путни трошкови у износу 
од 230,00 КМ за мјесец јули 
-са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 635,00 КМ за мјесец јун 
-на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга  у износу од 393,00 КМ за мјесец јули. 
-на позицију 613400 – Набавка материјала  у 
износу од 822,00 КМ, и то 500,00 КМ за мјесец 
август, 200,00КМ за мјесец јули, 122,00КМ за 
мјесец јун. 
-на позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 1.000,00 КМ, и то 750,00 
КМ за мјесец август и 250,00КМ за мјесец јули. 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 3.080,00 КМ за мјесец јули. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-91/10 
Датум:06.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се ралокација средстава за јули 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 1.000,00 КМ,   
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 1.000,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-92/10 
Датум:09.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 

1. Одобрава се ралокација средстава за август 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 1.400,00 КМ,   
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 1.400,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-94/10 
Датум:13.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 4.000,00 КМ,   
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 4.000,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-95/10 
Датум:16.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 2.970,00 КМ,   
 
-на позицију 613700-Трошкови текућег 
одржавања (организациони код 0008130- 
Одјељење за општу управу) у износу од 220,00 
КМ 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 2.750,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-96/10 
Датум:18.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,        
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008910 – Агенција за 
локални развој 

 
-са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 2.974,00 КМ, 
и то 1.374,00 КМ за мјесец јули и 1.600,00КМ за 
мјесец август 
-са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених  у износу од 5.290,18 КМ, и то 
2.290,18 за мјесец јули  и 3.000,00 за мјесец 
август 
 
-на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга  у износу од 1.115,37 КМ за мјесец јун 
-на позицију 613400 – Набавка материјала  у 
износу од 1.460,31 КМ за мјесец јун. 
-на позицију 613500 – Трошкови превоза и 
услуга  у износу од 126,11 КМ за мјесец јун. 
-на позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 425,90 КМ, за мјесец јун. 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета  у 
износу од 269,28 КМ, за мјесец јун. 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 3.703,76 КМ за мјесец јун 
-на позицију 616300 – Камата на домаће кредите 
у износу од 492.58 КМ за мјесец јун. 
-на позицију 823300 – Отплата домаћег задужења 
у износу од 670.87 КМ за мјесец јун. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-97/10 
Датум:18.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. gодину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 250,00 КМ,   
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 250,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се Одјељење 
за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-98/10 
Датум:18.08.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине 
Градишка“број 9/09) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник Општине 
Градишка, донио је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2010. годину 

 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008520 – Културни центар 
-са позиције 613200 – Трошкови енергије  у износу 
од 900,00 КМ за мјесец мај   
-са позицију 613400 – Набавка материјала у износу 
од 460,00 КМ за мјесец април. 
-на позицију 613900 – Уговорене у износу од 
1.360,00 КМ за мјесец август. 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-99/10 
Датум:09.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 565,00 КМ за мјесец август 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 565,00 КМ за мјесец август. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-100/10 
Датум:13.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Никола Крагуљ с.р. 
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 На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 340,00 КМ,   

 
-на позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања (организациони код 0008130- 
Одјељење за општу управу) у износу од 340,00 
КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број:02-400-101/10 
Датум:15.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 

 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије  

(организациони код 0008130- Одјељење за 
општу управу) у износу од 3.000,00 КМ,   

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива  (организациони код 
0008130- Одјељење за општу управу) у 
износу од 3.000,00 КМ,   

- са позиције 613600 – Закуп имовине и 
опреме  (организациони код 0008130- 
Одјељење за општу управу) у износу од 
3.000,00 КМ,   

 
- на позицију 613700 – Трошкови текућег 

одржавања (организациони код 0008130- 
Одјељење за општу управу) у износу од 
1.450,00 КМ.  

- на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за 
општу управу) у износу од 7.550,00 КМ.  

 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-400-102/10 
Датум:10.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
-са позиције 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде у износу од 284,00 КМ за мјесец 
септембар 
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-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 284,00 КМ за мјесец септембар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-103/10 
Датум:17.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

 
- са позиције 613700 – Трошкови текућег 

одржавања у износу од 1.600,00 КМ за 
мјесец август 

 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 

износу од 1.600,00 КМ за мјесец август. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број:02-400-104/10 
Датум:17.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава за август 
мјесец: 

 
-са позиције 613200 – Трошкови енергије  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 6.203,00 КМ,   
-са позиције 613500 – Трошкови услуга превоза и 
горива  (организациони код 0008130- Одјељење 
за општу управу) у износу од 3.000,00 КМ,   
 
-на позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања (организациони код 0008130- 
Одјељење за општу управу) у износу од 2.203,00 
КМ.  
-на позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 7.000,00 КМ.  

 
 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-105/10 
Датум:17.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0815004 – Народна 
библиотека 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 160,00 КМ за мјесец септембар и 90,00 
КМ за мјесец август 
 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 250,00 КМ за мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-106/10 
Датум:20.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2010. годину 

 
1.Одобрава се реалокација средстава: 

 
-са позиције 613200 – Трошкови енергије  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 7.000,00 КМ, и то 5.000,00 
КМ за мјесец август и 2.000,00 КМ за мјесец јули  

 
-на позицију 613300 – Трошкови комуналних и 
комуникационих услуга (организациони код 
0008130- Одјељење за општу управу) у износу од 
7.000,00 КМ.  

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

 
Број:02-400-107/10 
Датум:22.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,        
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008920 – Туристичка 
организација 

 
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од 
230,00 КМ за мјесец септембар  
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 230,00 КМ. 

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

 
Број:02-400-108/10 
Датум:29.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,        
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 
 
-са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 700,00 КМ за мјесец 
септембар  
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 700,00 КМ за 
мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-109/10 
Датум:29.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава: 
-са позиције 613400 – Набавка материјала  
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 480,00 КМ, за мјесец август 

-на позицију 613900 – Уговорне услуге 
(организациони код 0008130- Одјељење за општу 
управу) у износу од 480,00 КМ.  

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

 
Број:02-400-110/10 
Датум:29.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  

Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2010. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/09) и члана 32. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09  и 3/09), 
Начелник општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
административне службе општине Градишка са 
позиције 821600 – Реконструкција зграда, путева 
и мостова, (организациони код 0008120 – 
Кабинет начелника), на позицију 821600 – 
Реконструкција улица и јавне расвјете 
(организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове), у износу од 200.000,00 КМ. 
2.Реалокација средстава из тачке 1. овог рјешења 
извршиће се:  
-са позиције 821600 – Реконструкција зграда, 
путева и мостова, (организациони код 0008120 – 
Кабинет начелника) у износу од 200.000,00 КМ,  
-на позицију 821600 – Реконструкција улица и 
јавне расвјете (организациони код 0008170 – 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове), у износу од 200.000,00 КМ. 

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

 
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.  
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Образложење 
 

 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2010. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/09), може извршити прерасподјелу средстава 
између потрошачких 
јединица (одјељења и служби) у оквиру 
оперативне јединице Административна служба 
општине Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Одјељење 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове, на позицији Реконструкција улица и 
јавне расвјете, нису довољна за измирење 
трошкова , те се врши реалокација средстава у 
износу од 200.000,00 КМ, како је наведено у 
диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења.  

 
Број:02-400-111/10 
Датум:01.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2010. годину 

1.Одобрава се реалокација средстава: 
 

-са позиције 613100 – Путни трошкови  
(организациони код 0008140- Одјељење за 
финансије) у износу од 7.000,00 КМ, и то 
4.000,00 КМ за мјесец септембар и 3.000.00 КМ 
за  мјесец август 
 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета 
(организациони код 0008140- Одјељење за 
финансије) у износу од 7.000,00 КМ.  

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

 
Број:02-400-112/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008920 – Туристичка 
организација 
 
-са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 510,00 КМ за мјесец јун  
 
-на позицију 613100 –Путни трошшкови у износу 
од 510,00 КМ за мјесец октобар. 

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

 
Број:02-400-113/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 1.000,00 КМ за мјесец септембар 
-на позицију 613500 –Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 1.000,00 КМ за мјесец 
септембар. 

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

 
Број:02-400-114/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0818004 – Народна 
библиотека 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 220,00 КМ за мјесец јули 

-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 220,00 КМ за мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-115/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815017 – Средња стручна и 
техничка школа 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 4.000,00 КМ, и то 
2.900,00 КМ за мјесец септембар и 1.100,00 КМ 
за мјесец октобар 
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 4.000,00 КМ за мјесец октобар. 

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

 
Број:02-400-116/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008520 – Културни центар 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 309,00 КМ за мјесец септембар  
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од 
1.000,00 КМ за мјесец септембар  
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 309,00 КМ за мјесец септембар. 
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична прмања у износу од 1.000,00 КМ за 
мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-117/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0818004 – Народна 
библиотека 

-са позиције 613300 – Трошкови комуналних 
услуга у износу од 1.000,00 КМ за мјесец 
септембар  
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 1.000,00 КМ за мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-118/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008510 – Завичајни музеј 

 
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од 
200,00 КМ за мјесец октобар 
  
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 1.500,00 КМ за мјесец 
октобар 
 
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 200,00 КМ за 
мјесец октобар. 
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 1.500,00 КМ за мјесец октобар. 

 
 

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

 
Број:02-400-119/10 
Датум:12.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
 
-позиције 613400 – Набавка материјала у износу 
од 650,00 КМ за мјесец август 
  
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 650,00 КМ за мјесец октобар. 

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

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

 
Број:02-400-120/10 
Датум:12.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08), Начелник Општине Градишка,       
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава: 

 
-са позиције 821500 – Израда пројектне 
документације  (Програм уређења градског и 
осталог грађ.зем.за 2010.год.) (организациони 
код 0008170- Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове ) у износу од 
3.150,00 КМ 
-на позицију 821600 – Реконструкција и 
инвестиционо одржавање  (организациони код 
0008170- Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове) у износу од 
3.150,00 КМ.  

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

 
Број:02-400-121/10 
Датум:08.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 01/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008520 – Културни центар 
 
-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 50,00 КМ за мјесец септембар 
  
-на позицију 613300 –Трошкови комуналних 
услуга у износу од 50,00 КМ за мјесец 
септембар. 
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-122/10 
Датум:12.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008920 – Туристичка 
организација 

 
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од 
150,00 КМ за мјесец септембар 
  
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 150,00 КМ за 
мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-123/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници  
организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 
 
-са позиције 613400 - Набавка материјала у 
износу од 1.100,00 КМ за мјесец септембар 
  
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 1.100,00 КМ за мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-124/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0008600 – Професионална 
ватрогасна јединица 
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-са позиције 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде у износу од 4.710,00 КМ, од тога 
2.310,00 КМ за мјесец септембар и 2.400,00 КМ 
за мјесец август. 
  
-на позицију 613200 –Трошкови енергије у 
износу од 600,00 КМ за мјесец септембар. 
-на позицију 613500 –Трошкови услуга превоза и 
горива у износу од 2.670,00 КМ за мјесец 
септембар. 
-на позицију 613800 –Трошкови осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета  у 
износу од 300,00 КМ за мјесец септембар. 
-на позицију 613900 –Уговорене услуге у износу 
од 1.140,00 КМ за мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-125/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008510 – 
Завичајни музеј 
 
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од  
276,00 КМ за мјесец септембар. 
  
-на позицију 612100 –Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 276,00 КМ 
за мјесец септембар. 

 

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

 
Број:02-400-126/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 

 На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава: 

 
-са позиције 613100 – Путни трошкови  
(организациони код 0008140- Одјељење за 
финансије) у износу од 600.00 КМ за  мјесец 
август 
 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета 
(организациони код 0008140- Одјељење за 
финансије) у износу од 600,00 КМ за мјесец 
септембар. 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-127/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава: 

 
-са позиције 821500 – Израда пројектне 
документације  (Програм уређења градског и 
осталог грађ. зем.за 2010.год.), организациони 
код 0008170- Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, у износу од 
4.600.00 КМ за  мјесец септембар 
 
-на позицију 821600 – Реконструкција и 
инвестиционо одржавање (организациони код 
0008170- Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове) у износу од 
4.600,00 КМ за мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-128/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  

Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2010. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/09) и члана 32. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 08/05, 04/08, 1/09, 
3/09), Начелник општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
административне службе општине Градишка са 
позиције 823300 – Пренесене обавезе из 
претходне године, (организациони код 0008190 – 
Остала буџетска потрошња), на позицију 821600 
– Реконструкција зграда, путева и мостова, 
(организациони код 0008120 – Кабинет 
начелника), у износу 9.340,00 КМ. 
 
2.Реалокација средстава из тачке 1. овог рјешења 
извршиће се:  
-са позиције 823300 – Пренесене обавезе из 
претходне године, (организациони код 0008190 – 
Остала буџетска потрошња) у износу од 9.340,00 
КМ,  
-на позицију 821600 – Реконструкција зграда, 
путева и мостова, (организациони код 0008120 – 
Кабинет начелника), у износу од 9.340,00 КМ. 
 
3.За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.  
 

Образложење 
 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2010. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/09), може извршити прерасподјелу средстава 
између потрошачких јединица (одјељења и 
служби) у оквиру оперативне јединице 
Административна служба општине Градишка. 
Планирана средства, у оквиру Кабинета 
начелника, на позицији Реконструкција зграда, 
путева и мостова, нису довољна за измирење 
трошкова , те се врши реалокација средстава у 
износу од 9.340,00 КМ, како је наведено у 
диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења.  

 
Број:02-400-129/10 
Датум:15.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
, организациони код 0008400 – Предшколска 
установа „Лепа Радић“ 
 
-са позиције 613200 – Трошкови енергије у 
износу од  500,00 КМ за мјесец септембар. 
  
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 500,00 КМ за мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-130/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815015 – Гимназија 
 

-са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од  1.000,00 КМ за мјесец септембар. 
  
-на позицију 821300 – Набава опреме у износу од 
1.000,00 КМ за мјесец септембар. 

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

 
Број:02-400-131/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815016 – Техничка школа 

 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од  2.000,00 КМ за мјесец 
септембар. 
 -на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 2.000,00 КМ за мјесец септембар. 
 
2.За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-400-132/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 00080910 – Агенција за 
локални развој 

 
-са позиције 611100 – Бруто плате у износу од  
550,00 КМ за мјесец септембар. 
-са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од  1.032,00 КМ за мјесец јуни. 
-на позицију 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 550,00 КМ за мјесец 
септембар. 
-на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга у износу од 335,00 КМ за мјесец 
септембар. 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 150,00 КМ за мјесец септембар. 
-на позицију 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде у износу од 206,00 КМ за мјесец 
септембар. 
-на позицију 823300 – Отплате домаћег задужења 
у износу од 341,00 КМ за мјесец септембар. 

 
 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-133/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 00080920 – Туристичка 
организација 
 
-са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од  365,00 КМ за мјесец јуни. 
 
-на позицију 613100 – Путни трошкови у износу 
од 365,00 КМ за мјесец септембар. 

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

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

 
Број:02-400-134/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815017 – Средња стручна и 
техничка школа 
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-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од  3.000,00 КМ за мјесец 
август. 
 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 3.000,00 КМ за мјесец септембар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-400-135/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0818004 – Народна 
библиотека 
-са позиције 613300 – Трошкови комуналних 
услуга у износу од  1.000,00 КМ за мјесец 
октобар. 
-на позицију 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 1.000,00 КМ за мјесец октобар. 

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

 
Број:02-400-136/10 
Датум:18.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2010. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 9/09) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 
1.Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски корисници 
организациони код 0815017 – Средња стручна и 
техничка школа 
 
-са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од  1.950,00 КМ за мјесец 
октобар. 
-на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у износу 
од 1.950,00 КМ за мјесец октобар. 

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

 
Број:02-400-137/10 
Датум:21.10.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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Начелник општине Градишка у складу са 
чланом 122. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број 101/04, 42/05 и 118/05) објављује 
 

РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 
I 
 

По јавном конкурсу, који је објављен у 
дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука, дана 
12.07.2010 године, изабрани су следећи 
кандидати: 

1. За радно мјесто „Ветеринарског 
инспектора“ у Одјељењу за инспекције на 
неодређено вријеме, изабран је Мирјанић Бојан, 
дипломирани ветеринар из Градишке, 

2. За радно мјесто „Самостални стручни 
сарадник за екологију“ у Одјељењу за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове на 
неодређено вријеме, изабрана је Мирјанић 
Санела, дипломирани еколог из Градишке.  

 
II 
 

Ове резултате Јавног конкурса објавити  
у „Службеном гласнику општине Градишка“. 

 
Број:02-120-51/10 
Датум:29.09.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                    Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Општине 
Градишка, на основу рјешеља број 04-372-50/10 
од 27.10.2010. године, извршило је у 
регистарском листу број: 64/10 упис оснивања 
Заједнице етажних власника стамбене зграде 
Обала Војводе Степе бб, Градишка са сљедећим 
подацима: 

Оснивачки акт Заједнице-Уговор број 
ЗЕВ-1/10 од 14.06.2010.године. Основна 
дјелатност заједнице је управљање зградом за 
рачун етажних власника, прикупљање и тражење 
средстава за одржавање заједничких дијелова и 
уређаја и других трошкова управљања зградом, 

одржавање заједничких дијелова и уређаја 
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. 

Овлашћење заједнице у правном промету 
са трећим лицима: закључује уговоре и обавља 
друге послове правног промета у оквиру своје 
дјелатности, самостално и без ограничења. У 
правном промету заједница одговара 
цјелокупном својом имовином-покретним 
стварима, новчаним средствима и имовинским 
правима, којима заједница располаже. Оснивачи 
и чланови заједнице одговарају супсидијарно, до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде. 

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су: 

Кахрић Смиља, Ковачевић Драгутин и 
Лакић Јована. 
 
Број:04-372-50/10 
Датум:27.10.2010.године 
Градишка                          Службено лице органа 

                              Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Општине 
Градишка, на основу рјешеља број 04-372-54/10 
од 27.10.2010. године, извршило је у 
регистарском листу број: 07/10 упис промјене 
лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у Улици 
Видовданска 11А, Градишка са сљедећим 
подацима: 

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су: 

 
Љуцовић Бранко ЈМБГ 0802955210254 и 
Бајић Јасминко ЈМБГ 2301966101463 
 
У истом регистарском листу бришу се 

имена лица која су до сада заступала Заједницу и 
то: 

Касагић Анка и Борковић Симо 
 

Број:04-372-54/10 
Датум:27.10.2010.године 
Градишка                          Службено лице органа 

                              Жељко Дамјановић с.р. 



Број 5                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 25 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, Општине 
Градишка, на основу рјешеља број 04-372-55/10 
од 08.11.2010. године, извршило је у 
регистарском листу број: 54/10 упис промјене 
лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у Улици 
Видовданска бб, ЗЦ“Мост фонтана“ Градишка са 
сљедећим подацима: 

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су: 

 
Лазић Ненад  ЈМБГ 2602951101467 и 
Сајић Љиљана  ЈМБГ 2003967106468 
 
У истом регистарском листу бришу се 

имена лица која су до сада заступала Заједницу и 
то: 

Брана Спасојевић и Бранислав Савић. 
 

Број:04-372-55/10 
Датум:08.11.2010.године 
Градишка                          Службено лице органа 

                              Жељко Дамјановић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 
 
На основу члана 131.став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 11/05 и 9/07) 
након упоређења текста Одлуке о учешћу 
Општине Градишка у реконструкцији фасаде 
зграда заједнице етажних власника, објављеној у  
,,Службеном гласнику општине Градишка,, број 
4/10 са оригиналом  текста исте Одлуке 
усвојеног на сједници Скупштине општине од 
30.07.2010 године, секретар Скупштине општине 
Градишка одобрава слиједећу 
 

И С П Р А В К У  
 

1. У преамбули Одлуке о учешћу 
Општине Градишка у реконструкцији фасада 
зграда заједнице етажних власника, објављеној у 
„Службеном гласнику општине Градишка“ број 
4/10 на крају текста умјесто датума „30.10.2010. 
године“ треба да стоји „30.07.2010.године“. 
 

2. Исправка ће се објавити у „Службеном 
гласнику Општине Градишка“.  

 
                                                   СЕКРЕТАР  
                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                            Бранислав Радиновић с.р. 
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