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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05 и члана 17. и 
33. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ , број 8/05, 4/08, 
1/09 и 3/09 ) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 29.07.2011. године  доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о стипендирању студената у општини 

Градишка 
 
 

I  Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се поступак, 
услови и критеријуми за додјелу стипендија 
Општине Градишка, као помоћ и подстицај 
развоју кадрова потребних за економски и 
друштвени развој општине Градишка. 
 

Члан 2. 
 

(1)  Средства за стипендије обезбјеђују 
се у Буџету oпштине Градишка. 

(2)  Број нових стипендиста, као и 
мјесечни износ стипендије за сваку школску 
(академску) годину одређује Начелник 
Општине у складу са расположивим 
намјенским буџетом. 

 
 

 
 
 

 
 
II  Поступак,услови и критеријуми за 
додјелу стипендија 

 
Члан 3. 

 
(1) Стипендија се одобрава за вријеме 

које је законом или статутом образовне 
установе утврђено као потребно за редовно 
завршавање студија (првог и другог- мастер 
циклуса) и апсолвентског стажа. 

(2) Исплата стипендије врши се путем 
текућег рачуна, на име студента. 

(3) Исплата стипендије за текућу 
школску годину вршиће се на основу уговора 
о стипендирању у 12 (дванаест) једнаких 
мјесечних рата. 

 
Члан 4. 

 
(1) Стипендије се додјељују на основу 

проведеног јавног конкурса. 
(2) Одлуку о расписивању конкурса 

доноси Начелник општине. 
(3) Конкурс за додјелу стипендија 

расписује Одјељење за друштвене 
дјелатности. 

(4) Конкурс се објављује преко 
средстава јавног информисања и на огласној 
плочи Административне службе општине 
Градишка. 

 
Члан 5. 

 
Конкурс садржи: 

- опште и посебне услове и 
критеријумe за додјелу стипендија 

- вријеме трајања конкурса 
- назив органа којем се подносе 

пријаве 
- рок у којем ће бити објављени 

резултати конкурса 
попис документације које се прилажу уз пријаву  
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Члан 6. 
 

(1) Општинске стипендије  додјељују се 
редовним студентима који се школују на 
високошколским установама  по основу 

           1. Школовања за дефицитарна 
занимања у високој  стручној спреми, 

           2.  Успјеха у средњој школи 
           3.  Социјалног статуса. 
 
(2) Студент може конкурисати за 

стипендију само по једном, од наведених основа. 
 

Члан 7. 
 
 (1) Критеријуми за додјелу општинских 
стипендија за дефицитарна занимања су: 
 

Успјех студента у досадашњем школовању – 
просјек оцјена: 

а) за студенте друге и виших година 
- просјечна оцјена од 9,51 до 10,00 

......................................................... бодова 30 
- просјечна оцјена од 9,01 до 9,50 

......................................................... бодова 25 
- просјечна оцјена од 8,51 до 9,00 

......................................................... бодова 20 
- просјечна оцјена од 8,01 до 8,50 

......................................................... бодова 15 
- просјечна оцјена од 7,51 до 8,00 

......................................................... бодова 10 
- просјечна оцјена од 7,01 до 7,50 

......................................................... бодова   5 
       
б) за студенте прве године студија 
- просјечна оцјена од 4,51 до 5,00 

......................................................... бодова 30 
- просјечна оцјена од 4,01 до 4,50  

......................................................... бодова 20 
- просјечна оцјена од 3,51 до 4,00 

......................................................... бодова 10 
 
      в) година факултета: 
- завршне године (4, 5. и 6. година) 

......................................................... бодова 20 
- предзавршна година (3, 4. и 5. година) 

......................................................... бодова 15 
- остале године ................................ бодова 10 

 
Уколико два или више кандидата имају 

исти број бодова, предност код додјеле 
стипендија имаће кандидати са већим просјеком 
оцјена. 

Дефицитарност струке, сваке године 
утврђује Одјељење за друштвене дјелатности, на 
основу прибављених оперативних података од 
различитих субјеката. 

Под субјектима подразумијевају се 
привредна предузећа, установе, регистроване 
самосталне производне и услужне радње и други 
облици приватног предузетништва и Завод за 
запошљавање РС. 
 
 (2) Критеријуми за додјелу општинских 
стипендија 
      на основу успјеха у средњој школи  су: 
 

а) Студенти прве године студија који су 
све разреде средње школе завршили са одличним 
успјехом - просјек 5,00 («вуковци»). 

Као доказ о испуњавању услова студенти 
прилажу документацију утврђену конкурсом. 

Стипендије на основу успјеха у сред 
школи  добијају сви студенти који испуњавају 
услове у овом члану. 
 
 (3) Критеријуми за додјелу општинских 
стипендија 
      на основу социјалног статуса су : 
 

а) да су дјеца погинулих бораца, ратних 
војних инвалида  I (прве) и II (друге) категорије.  

б) да су дјеца без оба родитеља,  
в) да су лица - корисници сталне новчане 

помоћи или  да су лица са инвалидитетом 
корисници права на туђу његу и помоћ  - 
утврђену рјешењем Центра за социјални рад 
Градишка и других надлежних институција. 

Социјални статус се утврђује на основу 
приложене документације издате од стране 
надлежних установа,  а дефинисане условима 
конкурса. 

Стипендије према социјалном статусу 
остварују сви студенти који испуњавају један од 
услова у овом члану. 
 

Члан 8. 
 

Кандидати који конкуришу за додјелу 
општинске стипендије морају испуњавати 
сљедеће услове: 

- да су држављани РС/БиХ, 
- да заједно са својим родитељима имају 

пребивалиште у општини Градишка, 
- да не примају стипендију из других 

јавних извора стипендирања 
- да су редовно уписани на факултет 

односно високу школу и 
- да нису старији од 26 година. 
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Члан 9. 
 

(1) Приједлог кандидата за додјелу 
општинске стипендије, који су учествовали на 
јавном конкурсу, утврђује Комисија за додјелу 
стипендија (у даљњем тексту: Комисија), коју 
именује Начелник Општине. 

(2) Комисија састављена од 3 (три) члана. 
(3) Комисија ради у сједницама, а 
приједлоге доноси јавним гласањем. 
(4) Приједлог комисије се сматра усвојеним 

кад за њега гласа већина од укупног броја 
чланова комисије. 

(5) Приликом доношења приједлога 
кандидата за додјелу стипендије, комисија је 
дужна поштовати критеријуме из ове одлуке. 

(6) Комисија о свом раду води записник. 
 

Члан 10. 
 

(1) Записник о раду Комисије са 
приједлогом кандидата за додјелу општинске 
стипе-ндије, доставља се Начелнику Општине, 
који доноси коначан акт о додјели стипендија. 

(2) Са кандидатима којима је додијељена 
општинска стипендија, Начелник Општине 
закључује уговор о стипендирању, којим се 
ближе регулишу права и обавезе Oпштине као 
даваоца стипендије и студента као корисника 
стипендије. 

 
Члан 11. 

 
(1) Након завршеног школовања 

корисници стипендије обавезни су запослити се 
на подручју општине Градишка у складу са 
Уговором о стипендирању. 

(2) Корисник стипендије се ослобађа ове 
обавезе, под условом да се из оправданих разлога 
није могао запослити на подручју општине 
Градишка. 

 
Члан 12. 

 
(1) Стипендиста који у току студирања 

више од једном обнови годину губи право на 
стипендију, изузев ако је оно услиједило због 
тежег обољења, о чему на основу докуме-нтације 
и захтјева стипендисте одлучује Начелник 
општине. 

(2) Стипендиста губи право на стипендију 
уколико прекине студиј или се утврди да је право 
на стипендију остварио на темељу неистинитих 
података, те је дужан Општини вратити 
цјелокупан износ исплаћених стипендија. 

 
 
 

Члан 13. 
 
(1) Евиденцију о стипендирању студената 

води Одјељење за друштвене дјелатности. 
(2) У циљу јединственог аналитичког 

праћења стања стипендирања студената на 
подручју општине Градишка потребно је да 
Одјељење за друштвене дјелатности прибави 
релевантне податке. 

 
III  Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 14. 
 

Стечена права стипендиста остају на снази 
и примјењују се по раније закљученим 
уговорима о стипендирању. 
 

Члан 15. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о стипендирању студената на 
високим школама и факултетима („Службени 
гласник општине Градишка“ , број 09/07 и 
07/09). 
 

Члан 16. 
 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“, а примјењиваће се од 
школске (академске) 2011/12. године. 
 
Број:01-022-167/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 40. Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка-пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Градишка", 
бр 6/10), Комисија за статутарна питања и 
прописе је на својој сједници одржаној дана 
29.06. 2011 год. утврдила пречишћени текст 
Одлуке о комуналној накнади како слиједи 
 

О Д Л У К А 
 

о комуналној накнади 
 

- П р е ч и ш ћ е н   т е к с т - 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописује се обавеза 
плаћања комуналне накнаде за коришћење 
објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње и одређују основи и мјерила на основу 
којих се утврђује висина комуналне накнаде и 
коришћење средстава остварених од комуналне 
накнаде. 
 

Члан 2. 
 
 Висина комуналне накнаде утврђује се 
зависно од степена опремљености насеља 
комуналним објектима и уређајима заједничке 
комуналне потрошње и квалитета и стандарда 
комуналних производа и услуга. 
 

Члан 3. 
 
 (1) Обвезници плаћања комуналне 
накнаде су власници или носиоци права 
располагања на стамбеном, пословном или 
другом простору ако су корисници тог простора, 
закупци стамбеног, пословног и другог простора, 
односно физичка и правна лица која су 
корисници објекта и уређаја заједничке 
комуналне потрошње. 
 (2) Нови обвезник је дужан да 30 дана 
прије почетка коришћења простора из 
предходног става поднесе пријаву надлежном 
одјељењу Административне службе општине за 
утврђивање висине накнаде. 
 (3) Обавеза плаћања комуналне накнаде 
настаје од првог дана наредног мјесеца након 
почетка коришћења простора за који се плаћа ова 
накнада. 
 

 

Члан 4. 
 

 (1) Комунална накнада одређује се према 
јединици изграђене корисне површине (m²) за 
стамбени и пословни простор и објекте 
друштвеног стандарда у зависности од 
опремљености насеља комуналним објектима и 
уређајима заједничке комуналне потрошње и 
квалитета и стандарда комуналних производа и 
услуга. 
 (2) Према погодности положаја, односно 
степену опремљености насеља објектима и 
уређајима заједничке комуналне потрошње, 
подручје општине Градишка дијели се на шест 
зона, саставни дио ове одлуке чини попис улица 
по зонама. 
 (3) Границе зона за урбано подручје 
града Градишке идентичне су са зонама градског 
грађевинског земљишта које су утврђене 
Одлуком о грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 6/07 и 6/09 и 
3/11), а за остала насеља зоне су прописане овом 
одлуком. 
 
 (4) Границе зона из предходног става 
утврђене су Одлуком о грађевинском земљишту. 
  

Члан 5. 
 

 Опремљеност објектима и уређајима 
заједничке комуналне потрошње по зонама је 
следећа: 

- у првој зони  100% 
- у другој зони  од 90 до 100% 
- у трећој зони од  70 до 90% 
- у четвртој зони од 50 до 70% 
- у петој зони  од 35 до 50%  и  
- у шестој зони опремљеност је 

мања од 35%. 
 

Члан 6. 
 

 Висина комуналне накнаде на годишњем 
нивоу утврђује се као умножак изграђене 
корисне површине, броја бодова и вриједности 
бода. 
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Члан 7. 

 
 Број бодова из предходног члана утврђује се према табели: 
 

Р. 
бр. 
 

П р о с т о р 
З о н е   и   б о д о в и 

I II III IV V VI 

1. Стамбени простор 350 300 225 150 75 25 
2. Производни пословни простор 350 300 225 150 75 25 
3. Непроизводни пословни простор 1050 900 675 450 225 75 

 
 

Члан 8. 
 

 (1) Обвезници комуналне накнаде су и 
обвезници који живе у урбаном подручју за 
насељена мјеста: Нова Топола, Горњи Подградци 
и Орахова, дефинисана Одлуком о урбаним 
подручјима. 
 (2) Висина комуналне накнаде у Новој 
Тополи обрачунават ће се као за IV зону из ове 
одлуке.  

(3) Висина комуналне накнаде у Горњим 
Подградцима и Орахови  обрачунават ће се као 
за V зону из ове одлуке. 
  

Члан 9. 
 
 (1) Обвезници комуналне накнаде су 
лица из члана 3. ове одлуке и у осталим 
насељеним мјестима на подручју општине гдје су 
изграђени објекти, односно уређаји заједничке 
комуналне потрошње. 
 (2) Висина комуналне накнаде за насеља 
из предходног члана обрачунаваће се као за VI 
зону из ове одлуке. 
  

Члан 10. 
 
 (1) Вриједност бода утврђује Скупштина 
општине на основу Програма заједничке 
комуналне потрошње. 
 (2) Начелник општине може у току 
године извршити корекцију вриједности бода у 
сразмјери са повећањем трошкова одржавања и 
модернизације комуналних објеката и уређаја 
заједничке комуналне потрошње. 

 
 
 
 
 

 
 

Члан 11. 
 

(1) Програм заједничке комуналне 
потрошње доноси Скупштина општине. 
 (2) Програм из предходног става садржи 
обим и квалитет текућег одржавања комуналних  
објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње, висину потребних средстава за 
реализацију Програма, распоред средстава и 
мјере за провођење програма. 

 
Члан 12. 

 
(1)Комунална накнада, обрачуната у 

складу са овом одлуком, умањује се 90% за 
сљедеће објекте: ђачки домови, домови за 
смјештај старих, изнемоглих и незбринутих 
лица, социјалне и дјечије заштите, објекти који 
се користе за хуманитарне сврхе, обје-кти органа 
и фондова Републике Српске, органа локалне 
самоуправе, противпожарне заштите, 
дјелатности предшколског васпитања и 
образовања, основног, средњег и високог 
образовања, културе, умјетности, физичке 
културе, спорта и науке, здравствене установе 
чији је оснивач  Република или општина и 
објекте које користи гранична полиција Босне и 
Херцеговине за обављање своје дјелатности. 
 (2) Комунална накнада се не плаћа за 
вјерске објекте и гробља. 

(3) Одредба из претходног става на 
захтјев власника или корисника примјењује се и 
на објекте или њихове дијелове који су 
недовршени и као такви се не могу користити, 
као и на објекте чији власници или корисници 
примају сталну социјалну помоћ и налазе се на 
евиденцији Центра за социјални рад. 

(4) Поступак по захтјеву из претходног 
става проводи и рјешење доноси Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове. 
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Члан 13. 
 

 (1) Висину накнаде утврђује рјешењем 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове. 
           (2) Рјешење из става 1 за правна лица 
доноси се на годишњем нивоу. 

(3) За обвезнике који накнаду плаћају 
путем Службе обједињене наплате ново рјешење 
доноси се у случају да дође до промјене 
параметара значајних за одређивање комуналне 
накнаде(површина простора,корисник,промјена 
врједности бода и др.) 
 

Члан 14. 
 
 (1) Комунална накнада се плаћа мјесечно. 
           (2) Накнада се плаћа до 15-ог у мјесецу за 
протекли мјесец. 

(3) Изузетно од одредбе из предходног 
става, рјешењем се може одредити да поједини 
корисници плаћају накнаду тромјесечно или 
полугодишње, ако се тиме може постићи већа 
ефикасност у наплати накнаде или ако би 
трошкови мјесечне наплате накнаде били 
несразмјерно високи у односу на износ мјесечне 
комуналне накнаде. 

(4) Путем службе обједињене наплате 
комуналну накнаду плаћају сва физичка 
лица,радње организоване у складу са Законом о 
занатско-предузетничкој дјелатности, као и 
правна лица организована у складу са законом о 
привредним друштвима чији годишњи износ 
обавезе по основу комуналне накнаде не прелази 
5.000,00 КМ. 
 

Члан 15. 
 

 Обвезници комуналне накнаде дужни су 
пријавити надлежном одјељењу све промјене 
које се тичу изграђених објеката. 
 

Члан 16. 
 
 Начелник општине упутством ће ближе 
прописати начин идентификације, евиденције и 
вођења регистра обвезника комуналне накнаде. 

 
Члан 17. 

 
 Надзор над провођењем ове Одлуке врши 
Комунална полиција. 

 
Члан 18. 

 
(1) Новчаном казном од 500 КМ до1.500 

КМ казниће се правно лице ако не пријави 
почетак коришћења простора ( члан 4.), не плаћа 
комуналну накнаду утврђену рјешењем 

надлежног одјељења Административне службе ( 
члан 11.) или не пријави  све промјене које се 
тичу објекта или обвезника (члан 13.). 

(2) За прекршаје из претходног става 
казниће се и одговорно лице у правном лицу као  
и физичко лице које обавља предузетничку 
дјелатност новчаном казном од 150 КМ до 500 
КМ, а физичко лице новчаном казном од 50 КМ 
до 100 КМ. 
   

Члан 19. 
 

            Комунална накнада одредиће се 
обвезницима  накнаде почев од 01. јануара 2011. 
године  у складу са овом одлуком. 
 

Члан 20. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о комуналној накнади Општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", бр.5/05). 
 

Члан 21. 
 

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

Члан 22. 
 
 Овај пречишћен текст Одлуке о 
комуналној накнади садржи: 
 1.Одлуку о комуналној накнади број: 01-
022-251/06 од 28.12.2006. године („Службени 
гласник општине Градишка број 9/06), 
 2.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-180/09 од 
29.07.2009.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/09) 

3.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-304/09 од 
29.12.2009.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 10/09) 

4.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-227/10 од 
25.11.2010.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 7/10) 

5.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-118/11 од 
31.05.2011.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 3/11). 

 
Број:01-022-163/11 
Датум:28.07.2011.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                                   Комисије за статутарна  
                                       питања и прописе 

                                                 Адам Шукало с.р. 
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ПОПИС УЛИЦА ПО ЗОНАМА 
 

I ЗОНА 
 

1. Улица видовданска до Улице хиландарске 
2. Улица Младена Стојановића 
3. Улица Лепе Радић  
4. Улица Николе Пашића 
5. Улица обала војводе Степе до Улице 

Стевана Синђелића 
6. Улица козарских бригада 
7. Улица Николе Тесле 
8. Улица Мис А.П. Ирби 
9. Улица мајке Југовића 
10. Улица Бошка Бухе 
11. Улица Скендера Куленовића  
12. Улица Вука Стефановића Караџића 
13. Улица првог крајишког корпуса 
14. Улица браће Чубриловић 
15. Улица Михајла Пупина 
16. Улица Руђера Бошковића 
17. Улица проте Душана Суботића 
18. Улица митрополита Георгија Николајевича 
19. Трг св ђакона Авакума 
20. Трг српских страдања 
21. Трг јеврејских страдања 
22. Трг св Саве 
23. Улица кнеза Лазара 
24. Улица косовке дјевојке 
25. Улица паралелница испред "Гимназије" 
26. Улица Милоша Обилића 
27. Улица Стевана Синђелића 

 
II ЗОНА 

 
1. Улица обала војводе Степе од Улице 

Стевана Синђелића до Улице Иве Андрића 
2. Улица војводе Бојовића 
3. Улица војводе Путника 
4. Улица Ђуре Јакшића 
5. Улица лужичкосрпска 
6. Улица Филипа Вишњића 
7. Улица Бранка Миљковића 
8. Улица хиландарска 
9. Улица Иве Андрића  
10. Улица Петра Пеције до Улице Меше 

Селимовића 
11. Улица Надежде Петровић  
12. Улица видовданска  до Улице Меше 

Селимовића 
13. Улица Меше Селимовића 
14. Улица Милоша Црњанског 
15. Улица војводе Мишића 

16. Улица мајора Милана Тепића 
17. Улица Јована Дучића 
18. Улица др Јована Рашковића 
19. Улица омладинска 
20. Улица Драгана Драгановића 
21. Улица Васе Видовића 
22. Улица Бранка Ћопића 
23. Улица монахиње Јефимије 
24. Улица св Стефана Дечанског 
25.  Улица цара Душана 
26. Улица Немањина 
27. Улица Драгомира Бабичића 
28. Улица Септембар 91 
29. Улица Александра Белића 
30. Улица Стефана Првовенчаног 
31. Улица Рашка 
32.  Улица Доситејева 
33. Улица шеснаесте крајишке бригаде од   

Улице Доситејеве до Улице војводе 
Мишића  

34. Улица Авде Ћука  од петље до Улице 
дејтонске (ограда предузећа "Радник") 

35. Улица дејтонска 
36. Улица партизанска од Улице савске до 

Улице дејтонске 
37. Улица Карађорђева 
38. Улица Саве Шумановића 
39. Улица Владимира Ћоровића 
40. Улица Омера Мујаџића 
41. Улица Сервицијум 
42. Улица Енвера Шиљка 
43. Улица градишке бригаде 
44. Улица свете Петке 
45. Улица Лоркина 
46. Улица јерусалимска  
47. Улица Бранислава Нушића 
48. Улица београдска 
49. Улица атинска 
50. Улица Саве Мркаља 
51. Улица Исака Самоковлије  
52. Улица цвијетна 
53. Улица лијевчанска 
54. Улица поткозарска 

 
 

III ЗОНА 
 

1. Улица солунских добровољаца од Улице 
Милутина Бојића до Улице обала војводе 
Степе 

2. Улица шеснаест српских јунака од Улице 
Иве Андрића до Улице краља Твртка Првог 

3. Улица Милутина Бојића 
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4. Улица девет Југовића 
5. Улица краља Твртка Првог 
6. Улица Петра Пеције од Улице Меше 

Селимовића до Улице шеснаесте крајишке 
бригаде 

7. Улица шеснаесте крајишке бригаде од 
Улице војводе Мишића до Улице Петра 
Пеције               

8. Улица пут српске војске  од бањалучког 
моста до Улице небеске  

9. Улица Авде Ћука  од Улице дејтонске 
(ограда предузећа "Радник") до Улице 
партизанске  

10. Улица партизанска од Улице дејтонске до 
Улице Авде Ћука 

11. Улица босанска 
12. Улица савска  
13. Улица Гајибина  
14. Улица Текија  
15. Улица Мехе Шантића  
16. Улица Десанке Максимовић  
17. Улица Хасана Кикића  
18. Улица Зијаха Зије Диздаревића  
19. Улица Захарија Орфелине  
20. Улица А.П. Чехова  
21. Улица Мањуреви  
22. Улица видовданска од Улице Меше 

Селимовића до Улице шеснаесте крајишке 
бригаде 

23. Све безимене улице у обухвату III зоне 
градског грађевинског земљишта 

 
IV ЗОНА 

 
1. Улица Османа Хаџијусуфовића од Улице 

партизанске до Улице јасеновачке  
2. Улица јасеновачка 
3. Улица Паје Јовановића  
4. Улица моравска 
5. Улица Атифа Топића  
6. Улица српских бедема 95   
7. Улица ускочка   
8. Улица моштаничка 
9. Улица жичка 
10. Улица студеничка 
11. Улица грачаничка 
12. Улица Лазе Костића  
13. Улица хајдучка 
14. Улица Јанковић Стојана  
15. Улица крушевачка 
16. Улица Ф. Достојевског  

17. Улица владика платона Јовановића   од 
Улице крушевачке до старог корита ријеке 
Врбашке 

18. Улица Пиље Станишљевића  
19. Улица дринска 
20. Улица цара Николаја II Романова  
21. Улица краља Милутина 
22. Улица светих  Арханђела 
23. Улица Јурија Гагарина 
24. Улица кнеза Михајла  
25. Улица Старог Вујадина  
26. Улица Старине Новака   
27. Улица балканска  
28. Улица Але Обића  
29. Улица Османа Ђикића  
30. Улица Липовача  до Улице балканске  
31. Улица Змај Јовина од Улице Авде Ћука до 

границе са V зоном градског грађевинског 
земљишта  

32. Улица Мирослава Антића  до Улице Васе 
Пелагића  

33. Улица ловћенска 
34. Улица Васе Пелагића 
35. Улица краља Николе I 
36. Улица романијска 
37. Улица Ивана Горана Ковачића  
38. Улица владике Николаја Велимировића  
39. Улица Петра Кочића  
40. Улица др Арчибалда Рајса  
41. Улица мајора  Драгутина Гавриловића  
42. Улица Димитрија  Туцовића  
43. Улица св Ћирила и Методија  
44. Улица Милунке Савић 
45. Улица Марије Бурсаћ  
46. Улица хајдук Вељка   
47. Улица Данила Киша 
48. Улица Бранка Радичевића од Улице пут 

српске војске до границе са V зоном 
градског грађевинског земљишта  

49. Улица Светозара Марковића  
50. Улица Петра Мркоњића  до Улице 

Драгутина Димитријевића Аписа  
51. Улица Гаврила Принципа  
52. Улица српска крила слободе  
53. Улица пут крајишких јунака  
54. Улица шесте санске бригаде  
55. Улица краља Драгутина  
56. Улица Уроша Предића  
57. Улица Његошева  
58. Улица 45. српске дивизије  
59. Улица првог артиљеријског пука  
60. Улица Јована Цвијића  
61. Улица Борислава Станковића  
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62. Улица ивањданска  
63. Улица дечанска  
64. Улица Георгија Острогорског  
65. Улица Милоша Ђурића  
66. Улица Михајла Петровића Аласа  
67. Улица Владете Радића  
68. Улица Бановић Страхиње  
69. Улица Лепосаве Костић  
70. Улица солунских добровољаца до Улице 

Милутина Бојића  
71. Улица шеснаесте крајишке бригаде од 

Улице Петра Пеције према објекту 
"циглане" до завршетка границе IV зоне 
градског грађевинског земљишта  

72. Улица Младе Босне  
73. Улица Вида Сладојевића  
74. Улица шеснаест српских јунака од Улице 

краља Твртка Првог до Улице Солунских 
добровољаца 

75. Улица Вељка Миланковића 
76. Улица Драгутина Димитријевића Аписа од 

Улице Петра Мркоњића до границе са VI 
зоном градског грађевинског земљишта 

77. Све безимене улице у обухвату IV зоне 
градског грађевинског земљишта 

 
 

V ЗОНА 
 

1. Улица Бранка Радичевића од границе са IV 
зоном градског грађевинског земљишта  

2. Улица Јована Бијелића од Улице пут 
српске војске до границе са VI зоном 
градског грађевинског земљишта  

3. Улица деветнаесте србобранске бригаде од 
Улице пут српске војске до границе са VI 
зоном градског грађевинског земљишта  

4. Улица проте Илије Јовановића од Улице 
пут српске војске до границе са VI зоном 
градског грађевинског земљишта  

5. Улица Мирослава Антића од границе са IV 
зоном градског грађевинског земљишта  до 
Улице бањалучке  

6. Улица бањалучка 
7. Улица Змај Јовина од границе са IV зоном 

градског грађевинског земљишта до Улице 
бањалучке  

8. Улица Сретена Стојановића   
9. Улица Ђорђа Станојевића  
10. Улица Радивоја Кашанина  
11. Улица Симе Милутиновића Сарајлије   
12. Улица Гетеова  
13. Улица Борислава Пекића 

14. Улица Чаире у обухвату V зоне градског 
грађевинског земљишта 

15. Улица машићке буне 
16. Улица козарска 
17. Улица војске Републике Српске 
18. Улица просарска 
19. Улица ђурђевданска 
20. Улица Радована Вулина 
21. Улица владике платона Јовановића од 

Улице Османа Хаџијусуфовића до старог 
корита ријеке Врбашке 

22. Улица кнешпољска 
23. Улица браће Грим 
24. Све безимене улице у обухвату V зоне 

градског грађевинског земљишта 
 

VI  ЗОНА 
 

1. Улица Османа Хаџијусуфовића од Улице 
јасеновачке до црпне станице "Лиман"  

2. Улица војводе Вука 
3. Улица Липовача од Улице балканске до 

границе VI зоне градског грађевинског 
земљишта   

4. Улица Невен  
5. Улица Алексе Шантића  
6. Улица Алберта Ајнштајна  
7. Улица Змај Јовина  од Улице бањалучке до 

Улице Алексе Шантића  
8. Улица Васка Попе од Улице Алексе 

Шантића до границе VI зоне градског 
грађевинског земљишта   

9. Улица Мирослава Антића од Улице 
бањалучке до границе VI зоне градског 
грађевинског земљишта   

10. Улица Драгутина Димитријевића Аписа од 
границе са V зоном до границе обухвата 
градског грађевинског земљишта 

11. Улица Петра Мркоњића  од Улице 
Драгутина Димитријевића Аписа  

12. Улица Јеванђеоска  
13. Улица Мокрањчева  
14. Улица небеска  
15. Улица проте Илије Јовановића  од границе 

са V зоном до границе обухвата градског 
грађевинског земљишта 

16. Улица деветнаесте србобранске бригаде од 
границе са V зоном до границе обухвата 
градског грађевинског земљишта 
 

 Све безимене улице у обухвату VI зоне градског 
грађевинског земљишта. 
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На основу члана 49. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 54/08, 126/08 и 92/09),  члана 17. тачка „ц“  
и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) и члана 102. Пословника о 
раду Скупштине општине Градишка –пречишћен 
текст-(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 6/10), а након разматрања Извјештаја о 
извршењу Буџета општине Градишка и буџетске 
резерве за период 01.01.2011. -30.06.2011. године 
, Скупштина општине Градишка на 
двадесетпетој  редовној сједници одржаној 
29.07.2011.године д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка и  

буџетске резерве за период 01.01.2011. -
30.06.2011.године 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Градишка усваја  

Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2011. -30.06.2011. године 
 

Члан 2. 
 

 Извјештаји из члана  1. саставни су дио 
ове Одлуке 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-168/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 

 
150 КМ до 500 КМ, а физичко лице 

новчаном казном од 50 КМ до 100 КМ. 
   

Члан 19. 
 

            Комунална накнада одредиће се 
обвезницима  накнаде почев од 01. јануара 2011. 
године  у складу са овом одлуком. 
 

Члан 20. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о комуналној накнади Општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", бр.5/05). 
 

Члан 21. 
 

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

Члан 22. 
 
 Овај пречишћен текст Одлуке о 
комуналној накнади садржи: 
 1.Одлуку о комуналној накнади број: 01-
022-251/06 од 28.12.2006. године („Службени 
гласник општине Градишка број 9/06), 
 2.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-180/09 од 
29.07.2009.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/09) 

3.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-304/09 од 
29.12.2009.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 10/09) 

4.Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналној накнади број: 01-022-227/10 од 
25.11.2010.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 7/10) 

 
Број:01-022-163/11 
Датум:28.07.2011.године 
Градишка                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                                   Комисије за статутарна  
                                       питања и прописе 

                                                 Адам Шукало с.р. 
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 На основу члана 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републи-ке 
Српске“, број 68/07), члана 36. и 124. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09), члана 22. 
Закона о класификацији дјелатности и регистру 
пословних субјеката по дјелатностима у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број 119/10), и члана 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  29.07.2011.године, 
донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке организовању Јавне 
здравствене установе "Дом здравља" 

Градишка 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о организовању Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број  
4/09 и 2/10) члан 4. мијења се и гласи: 
 
Дјелатност Јавне здравствене  установе "Дом 
здравља" Градишка је: 
 

86.21 дјелатност  опште  медицинске 
праксе, 

86.22 дјелатност специјалистичке 
медицинске праксе, 

86.23 дјелатност стоматолошке праксе, 
 32.50    производња медицинских и 

стоматолошких инструмената и 
прибора,  

86.90. остале  дјелатности здравствене 
заштите 

 
ЈЗУ „Дом здравља“ за властите потребе врши: 
 
-    друмски превоз робе, 
-  снабдијевање   лијековима   и   другим    

неопходним медицинским материјалом, 
-   одржавање и оправку објеката, санитетских 

возила, опреме и слично, 
- правне,  рачуноводствене  и  друге 

административне послове.“ 
 

Члан 2. 
 

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

          
Број:01-022-169/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07), члана 10. Закона о 
предшколском васпитању и образовању  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
119/08), члана 22. Закона о класификацији 
дјелатности и регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 119/10), и члана 
33. Статута општине Гради-шка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08), 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана  29.07.2011.године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке организовању пословања 
Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце  "Лепа Радић" Градишка 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о организовању пословања 
Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање дјеце  "Лепа Радић" Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број  
1/09), члан 6. мијења се и гласи: 
 
Дјелатност Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање дјеце  "Лепа Радић" 
Градишка је: 
 
85.10  предшколско образовање, 
88.91  дјелатност дневне бриге о дјеци.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:01-022-170/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 5 Страна 24 

На основу члана 23. Закона о стварним 
правима («Службени гласник Републике 
Српске», број 124/08), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник Репу-
блике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка», број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 29.07. 2011. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
куповини земљишта са 

Тркуља рођ. Ромић Горданом из Вакуфа 
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о куповини земљишта са Тркуља р. Ромић 
Горданом из Вакуфа, означено као: 

 
-к.ч.бр. 927  «Окућница», њива, 5. класе, 

површине  820 m2 

 уписана у пл. бр. 1168  к.о. Брезик 
Ламинци,   

 по цијени од  6,00 КМ/м2, ради изградње 
приступног пута. 
 

II 
 

Овлашћује се Начелник Општине да 
закључи уговор о куповини земљишта из тачке I 
ове одлуке. 
 

III 
 

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

 
Број:01-022-171/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинског земљишта,  
по захтјеву  Шахиновић Нејре, на основу члана 16. 
став 1. тачка „д“ Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске ("Службени. гласник Републике 
Српске", бр. 112/06), члана 8. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Градишка“ број 6/07, 6/09 и 3/11) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", бр. 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09), на сједници одржаној дана 29.07.2011. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом са 
Шахиновић Нејром из Градишке 

   
I 
 

Даје се сагласност за закључење Уговора 
о продаји непосредном погодбом, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
означеног као: 
  - к.ч.број 1112/14 „Крндија“, пашњак 1. 
класе  у површини  од 15 m2 

уписане у п.л.број  2689 к.о. Градишка-
град,  са правом располагања општине Градишка 
са 1/1 дијела, са Шахиновић Нејром из 
Градишке. 
 

II 
 
Шахиновић Нејра из Градишке  дужна је 

платити накнаду за продано земљиште из тачке I, 
по тржишној цијени у износу од 100,00 КМ/м2, 
што за 15 м2 износи 1.500,00 КМ 

 
III 

  
 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Шахиновић 
Нејром из Градишке 
 

IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-172/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 8. Правилника о 
поступку јавног надметања за продају грађеви-
нског земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“ број 14/07), члана 8. 
Правилника о поступку продаје непосредном 
погодбом неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“, број 14/07), члана 
12. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Гради-шка“ број 
6/07, 6/09 и 3/11)  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 29.07.2011.године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за продају 
грађевинског земљишта 

 
1. Именује се Комисија за продају 

грађевинског земљишта ( у даљем тексту: 
Комисија) 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 

 
За секретара  Комисије именује се Иванка 
Зеничанин, а за замјеника секретара Дијана 
Малић. 
 

2. Задатак Комисије из предходне тачке је 
спровођење поступка продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта путем лицитације у 
складу са Правилником о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“ број 14/07) и 
провођење поступка продаје грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у случају 
да продаја путем усменог јавног надметања 
није успјела ни у поновљеном поступку 
лицитације у складу са Правилником о 
поступку продаје непосредном погодбом 
неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник Републике Српске“, број 14/07). 

 
 

3. Мандат Комисије траје једну годину. 
 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-34/11 
Датум:29.07.2011.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу  члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04; 42/05 и 118/05) и члана34. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09),   
Начелник општине, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Правилник о 
платама у Професионалној ватрогасној 

јединици Градишка 
 
 
           1. Даје се сагласност на Правилник о 
платама у Професионалној ватрогасној јединици 
Градишка број: 247/11 од 18.07.2011. године. 

 
           2. Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:02-023-9/11 
Датум:20.07.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

 
На основу  члана 17. Одлуке о 

критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава невладиним организацијама  
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
1/06), Комисија за сарадњу са невладиним 
организацијама и расподјелу средстава за 
пројекте невладиних организација је дана 
21.07.2011. године донијела: 
 

О Д Л У К У 
 

о расподјели средстава невладиним 
организацијама по Конкурсу за избор 

најповољнијих пројеката који учествују у 
развоју локалне заједнице од 12.04.2011. 

године 
 

Члан 1. 
 
          По конкурсу за избор најповољнијих 
пројеката који учествују у развоју локалне 

заједнице од 12.04.2011. године одобрена су 
средства невладиним организацијама и то: 
 

1. Удружењу „Мост“ за пројекат „Пиши 
- информиши“  износ од 1.900,00 КМ, 

2. Омладинском центру „Петар Кочић“ 
Романовци за пројекат „Мали дјечији парк“ 
износ од 540,00 КМ и за пројекат „Мало 
другарство“ 2.600,00 КМ, 

3. Удружење грађања „Волонтери“ 
Градишка за пројекат „Насиље није игра“ износ 
од 1.200,00 КМ, 

4. Омладинској организацији Градишка 
–ОМО, за пројекат „Крушкик 2011 износ од 
540,00 и за пројекат „Љетна школа културе“ 
износ од 2.600,00 КМ 

5. Планинарском спортском друштву 
„Патрија“ за пројекат „Савладавање основних 
техника и боравка живота у природи“ износ од 
2.000,00 КМ, 

6. Удружењу родитења са четворо и 
више дјеце за пројекат „Помоћ у школовању“ 
износ од 1.500,00 КМ, 

7. Удружењу „Јеж“ за пројекат 
„Библиобус 2“ износ од 1.300,00 КМ, 

8. „Поткозарју“ асоцијацији за рурални 
развој за пројекат „Јачање улоге младих у 
руралним подручјима“ износ од 2.000,00 КМ, 

9. Удружењу грађана „Еко планет“ за 
пројекат „Подизање еко свијести грађана“ износ 
од 1.600,00 КМ, 

10. Удружењу жена обољелих од рака 
дојке „Нарцис“ за пројекат „Самопомоћ 
обољелима и едукација“ износ од 2.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавит ће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-022-166/11 
Датум:21.07.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 34. 
Статута општине (“Службени гласник општине 
Градишка“, број: 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о исплати средстава за суфинансирање 
изградње гробљанског храма у Брестовчини 

 
I 

 
 Одобрава се исплата средстава за 
суфинансирање изградње гробљанског храма у 
Брестовчини у износу од по 13.350,00 КМ 
(словима: тринаестхиљадатристопедесет и 0/00 
КМ). 
 

II 
 
 Исплата средстава из тачке 1. Ове одлуке 
извршиће се на терет Буџета за 2011. Годину, са 
буџетске ставке – Грантови у земљи – економски 
код 415234 (капитални грантови етничким и 
вјерским организацијама и удружењима) , на 
рачун Српске православне црквене општине 
Градишка број 5673231901333585, код Volks 
Bank. 

 
III 

 
 О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Српска православна црквена општина 

Градишка обратила се дана 09.06.2011. године 
захтјевом за помоћ у суфинансирању изградње 
гробљанског храма у Брестовчини, чија изградња 
је у завршној фази. 

Обзиром да су у Буџету општине за 2011. 
годину планирана средства за ове намјене на 
буџетској ставци – Грантови у земњи, те да је у 
интересу грађана општине Градишка неопходно 
завршити изградњу гробљанског храма, рјешено 
је као у диспозитиву. 
 
Број:02-08-1/11 
Датум:15.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 34. 
Статута општине (“Службени гласник општине 
Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о исплати средстава за суфинансирање обнове 
џамије „Текија“ 

 
I 

 
 Одобрава се исплата средстава за 
суфинсирање обнове џамије „Текија“ у 
Градишци у износу од 25.000,00 КМ 
(словима:двадесетпетхиљада и 0/00 КМ). 

 
II 
 

Исплата средстава из тачке 1. Ове одлуке 
извршиће се на терет Буџета за 2011. Годину, са 
буџетске ставке – Грантови у земљи – економски 
код 415234 (капитални грантови етничким и 
вјерским организацијама и удружењима), на 
рачун Меџлиса Исламске заједнице Босанска 
Градишка број 1610450044150072, код Рајфајзен 
банке. 

 
III 

 
 О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Меџлис Исламске заједнице Босанска 
Градишка обратио се дана 10.06.2011. године 
захтјевом за донирање средстава за обнову 
џамије Текија. У захтјеву наводе да су у ранијим 
контактима с Начелником општине, у неколико 
наврата, тражили да им локална заједница 
помогне у обнови овог вјерског објекта и да је 
отварање истог планирано за 16. Јули ове године. 

Начелник општине је обавио разговоре са 
представницима Исламске заједнице, те обѕиром 
да су у Буџету општине 2011. Године планирана 
средства за ове намјене, на буџетској ставци – 
Грантови у земљи, ријешено је као у 
диспозитиву. 
 
Број:02-532-210/11 
Датум:15.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/02, 101/04 и 42/05), члана 1. 
Уредбе о давању сагласности на цијене 
одређених производа и услуга („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 11/11) и члана 
28. и 34. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка“, број:8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се сагласност К.П.“Градска 
Чистоћа“ а.д. Градишка на предложене цијене 
прикупљања и одвоза смећа, а како слиједи: 
 
 

Намјена Јед, мј. Цијена КМ 
(без ПДВ) 

1. Одвоз смећа 
-домаћинства 
-паушал 

 
М2 

 
0,12 
4,40 

-занатска 1 
-занатска 2 
-остале дјелатности 

М2 
М2 
М2 

0.73 
0,48 
0,36 

   
Напријед наведене цијене ће се 

примјењивати од 01.07.2011.године. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка. 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-380-3/11 
Датум:21.07.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 251. Став 5. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
„БиХ“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), и 
члана 34. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“, 
број:8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању Савјета за безбједност 
саобраћаја на подручју градског насеља 

Градишка 
 

1. Образује се Савјет за безбједност 
саобраћаја на подручју градског насеља 
Градишка ( у даљем тексту: Савјет ) 

 
2. У Савјет се именују: 
 
-Борислав Балта, за предсједника, 
-Жељко Билбија, за члана, 
-Драгољуб Стајчић, за члана 
-Горан Шмитран, за члана, 
-Радован Шљивић, за члана, 
-Нада Ћорковић, за члана, 
-Александар Бакић, за члана. 
 
Задаци Савјета су: снимање и анализа 

постојећег стања начина регулисања саобраћаја и 
давање приједлога регулисања саобраћаја на 
подручју градског насеља Градишка, унапређење 
саобраћајне културе и саобраћајно-образовног 
рада са дјецом и омладином, координирање свих 
субјеката који својим дјеловањем могу да 
допринесу већој безбједности саобраћаја, 
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сарадња са средствима јавног информисања и 
учествовање у емисијама и прилозима који имају 
за циљ унапређење безбједности саобраћаја на 
путевима, као и обављање других активности из 
области безбједности саобраћаја, по налозима 
Начелника општине, у складу са Законом о 
безбједности саобраћаја на путевима БиХ и 
подзаконским актима из ове области. 

 
4. Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Савјета водиће Одјељење за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-31/11 
Датум:11.07.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
-са позиције 511400 – Издаци за 

инвестиционо одржавање опреме  износ од 
2.000,00 КМ,  

-на позицију 511200 (која није планирана 
буџетом) –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 1.500,00 КМ, 

-на позицију 511300 –Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од  200,00 КМ и  

-на позицију 516100 (која није планирана 
буџетом)– Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 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 објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-400-19/11 
Датум:18.03.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0815016 – 
Техничка школа 

 
- са позиције 511300 –Издаци за 

набавку постројења и опреме износ од 4.700,00 
КМ,  

 
- на позицију 511200 (која није 

планирана буџетом) –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 3.000,00 КМ, 

 
- на позицију 516100 (која није 

планирана буџетом) – Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара износ од 
1.700,00 КМ, и 

 
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:02-400-32/11 
Датум:27.04.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 372200 – Буџетска 

резерва  износ од   1.500,00   КМ,  
 
- на позицију 416100– Остале помоћи 

појединцима  износ од 1.500,00 КМ (Одјељење за 
друштвене дјелатности) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-33/11 
Датум:05.04.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412900 – Стручно 

усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од 
10.000,00 КМ,  

 
- на позицију 412700 –Остали 

непоменути расходи  износ од 10.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-34/11 
Датум:05.05.2011.године 
Градишка                            

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 
 

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

 
- са позиције 372200 – Буџетска 

резерва  износ од  4.000,00 КМ,  
 
- на позицију 415200– Грантови у 

земљи износ од 4.000,00 КМ (Кабинет 
начелника) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-35/11 
Датум:24.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 

- са позиције 511100 – Издаци за 
изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 70.000,00 КМ  

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

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-36/11 
Датум:23.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету општине Градишка за 2011. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008160 – Одјељење за друштвене дјелатности  

 
- са позиције 416100 – Суфинансирање 

превоза ученика одређених категорија  износ од 
70.000,00 КМ,  

 
- на позицију 416300 (која није 

планирана буџетом)– Суфинансирање превоза 
ученика одређених категорија  износ од 
70.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

 
Број:02-400-37/11 
Датум:24.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 511300 - Издаци за 

набавку постројења и опреме  износ од 5.800,00 
КМ,  

 
- на позицију 516100 – Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл.(која није планирана буџетом)  
износ од 5.800,00 КМ   

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-38/11 
Датум:26.05.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
 
- са позиције 412300 – Расходи по 

режијски материјал  износ од 5.000,00 КМ и  
 
- са позиције 412500  – Расходи за 

текуће одржавање  износ од 4.000,00,00 КМ,  
 
- на позицију 412400 – Расходи за 

материјал за посебне намјене  износ од   9.000,00 
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:02-400-39/11 
Датум:26.05.2011.године 
Градишка                            

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 372200 – Буџетска 

резерва  износ од  2.500,00 КМ,  
 
- на позицију 414100– Средства за 

подршку развоја пољопривреде износ од 2.500,00 
КМ (Одјељење за привреду) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-40/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

-са позиције 412600 – Расходи по основу 
путовања смјештаја и дневница  износ од 
4.000,00 КМ,  

 
-на позицију 412700 –Расходи за стручне 

услуге  износ од 3.000,00 КМ 
-на позицију 412900 – Остали 

непоменути расходи износ од 1.000,00 КМ и са 
 
-са позиције 412700 – Расходи за стручне 

услуге  износ од 250,00 КМ 
-на позицију 412900 – Остали 

непоменути расходи  износ од 250,00 КМ и са 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-41/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0818004 – 
Народна библиотека 

 
- са позиције 412900 – Стручно 

усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од 
2.000,00 КМ,  

 
- на позицију 412700 –Остали 

непоменути расходи  износ од 2.000,00 КМ. 
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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:02-400-42/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412200 – Расходи по 

основу утрошка енергије  износ од 5.000,00 КМ,  
 
- на позицију 412500  –Расходи за 

текуће одржавање  износ од 5.000,00,00 КМ и   
- са позиције 412300 – Расходи за 

режијски материјал износ од 3.000,00 КМ,  
- на позицију 412400 – Расходи за 

материјал за посебне намјене  износ од   3.000,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-43/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 008510 – 
Завичајни музеј 

 
- са позицију 412500  –Расходи за 

текуће одржавање  износ од 300,00,00 КМ и   
 
- на позицију 412300 – Расходи за 

режијски материјал 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 објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-45/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 008400 
ЈУ Лепа Радић  
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-са позицију 412300  –Расходи за 
режијски материјал  износ од 2.000,00,00 КМ  

 
-на позицију 511300 – Издаци за набавку 

постројења од 2.000,00 КМ,  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-46/11 
Датум:14.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 412200 –  Расходи по 

основу утрошка енергије  износ од 1.050,00 КМ,  
 
-    на позицију 412900  –Остали 

непоменути расходи  износ од 1.050,00,00 КМ.  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-47/11 
Датум:24.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 511300 –Издаци за 

набавку постројења и опреме износ од 10.000,00 
КМ,  

 
- на позицију 511200 (која није 

планирана буџетом) –Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 10.000,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-48/11 
Датум:24.06.2011.године 
Градишка                            

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 416100 – Суфинансирање 

превоза ученика одређених категорија  износ од 
20.000,00 КМ,  

 
- на позицију 416300 (која није 

планирана буџетом)– Суфинансирање превоза 
ученика одређених категорија  износ од 
20.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-49/11 
Датум:24.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање  зграда и објеката износ 
од 70.500,00 КМ  

- на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију  зграда и објеката  износ од 70.500,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-50/11 
Датум:24.06.2011.године 
Градишка                            

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р. 
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