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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 17. тачка „ц“  и 33. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), и члана 99. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 11/05 и 9/07), а након 
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2008. -30.06.2008. године , Скупштина 
општине Градишка на тридесетседмој редовној 
сједници одржаној 31.07.2008.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 01.01.2008. -
30.06.2008.године 

 
 

Члан 1. 
 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Градишка усваја  
Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2008. -30.06.2008. 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“ заједно са Извјештајем о 
извршењу Буџета општине Градишка за период 
01.01.2008. -30.06.2008. године 
 
Број:01-022-139/08 
Датум:31.07.2008.године 
Градишка                              ПРЕДСЈЕДНИК  
                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                Урош Граховац с.р. 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  измјене П
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  У Џ Е Т  О П Ш Т И Н Е  ГРА Д И Ш К А   ЗА  ПЕ РИ О Д Б 0 1.0 1.20 0 8.-3 0.0 6.2 0 0 8.ГО Д

Р . бр.
Б рој 

к онта О пи с Б уџ ет  за  2008
И зв р ш ењ е 

01.01.07.-
30.06.07.

1 2 3 4 5

Б У ЏЕ Т С К А  С РЕ ДС ТВА   (1+159 ) 39.600.000,00 14.614.662,00
1,

I    ПРИ ХО ДИ И  П РИ М И Ц И  (2+ 20+ 48) 29.200.000,00 12.933.978,00
2,

710000 А. Пор е ск и  п р и ходи  (3+ 6+ 12+16+ 19) 13.210.000,00 5.781.103,00
3,

711000 При ходи  од п оре за н а доходак  и  доби т (4) 80.000,00 29.728,00
4, 711100 Поре зи  н а доходак  (5) 80.000,00 29.728,00
5,

711113 Поре з  н а п ри ходе од п ољ. и ш ум арств а 80.000,00 29.728,00
6,

713000
Поре зи  н а ли чн а п ри м ањ а и  п ри ходе од 
сам оста лн е дјелатн ости  (7) 1.180.000,00 565.607,00

7,
713100

Поре зи  н а ли чн а п ри м ањ а и  п ри ходе од 
сам оста лн е дјелатн ости  (8  до 11) 1.180.000,00 565.607,00

8,
713111 Поре з  н а п ри ходе од с ам.дјел . 180.000,00 48.244,00

9,
713112

Поре з  н а п ри ходе од с ам.дјел .у  п ауш а лн ом  
изн осу 0,00 31.629,00

10, 713113 Поре з  н а ли чн а п ри м ањ а 1.000.000,00 479.088,00
11,

713114
Поре з  н а ли чн а п ри м ањ а ли ц а која 
сам .обав .при в редн у и  п роф.дјел . 0,00 6.646,00

12, 714000 Поре зи  н а и м ов и н у (13 do 15) 1.200.000,00 619.502,00
13, 714111 Поре зи  н а и м ов и н у 400.000,00 148.596,00
14, 714211 Поре зи  н а н асљ еђе и  п оклон 200.000,00 89.775,00
15, 714311 Поре зи  н а п рен ос н еп окретн ости  и  п рав а 600.000,00 381.131,00
16,

715000 Поре зи  н а п ром ет п рои зв ода и  услуга П ДВ  10.700.000,00 4.553.044,00
17, 715199 ПДВ 10.700.000,00 4.422.719,00
18, 719000 Оста ли  п оре зи  (19) 50.000,00 13.222,00
19, 719113 Поре з  од доби така од и гара н а срећу 50.000,00 13.222,00
20, 720000 Б . Неп ор е ски  п р и ходи  (21+ 26+44+ 46 ) 5.890.000,00 1.635.177,00
21,

721000
При ходи  од п редузетн и чке акти в н ости  и  
им ов и н е и  п ри ходи  од п ози ти вн и х курсн и х 1.120.000,00 301.867,00

22,
721200 Оста ли  п ри ходи  од и м ов и н е (24 do 26) 1.120.000,00 301.867,00

23, 721222 При ходи  од закуп а 120.000,00 35.058,00
24, 721223 При ходи  од зем љ и ш н е рен те 920.000,00 235.436,00
25, 721229 Оста ли  п ри ходи 80.000,00 31.373,00
26,

722000
Накн аде и  такс е од п ружањ а јавн и х услуга 
(28+30+ 32+ 42) 4.160.000,00 1.326.546,00

27, 722100 Адм и н и страти в н е такс е 350.000,00 151.169,00
28, 722121 Адм и н и страти в н е такс е 350.000,00 151.169,00
29, 722300 К ом ун а лн е такс е 600.000,00 356.679,00
30, 722312 К ом ун а лн е такс е н а ф и рм у 600.000,00 356.679,00
31,

722400 Накн аде п о разн и м  осн ов ам а (33 до 41 ) 2.810.000,00 703.384,00
32,

722411 Накн аде за уређењ е грађев и н ског зем љ и шта 600.000,00 252.367,00
33, 722412 Накн аде за кори ш тењ е грађ .зем љ . 450.000,00 110.102,00  

Члан 1. 
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34,
722413

Накнаде по основу легализација 
грађевинских објеката 700.000,00 0,00 0,00

35, 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 80.000,00 29.010,00 28.042,86 96,67 35,05
36, 722430 Накнаде за кориштење шума 290.000,00 77.200,00 126.086,91 163,33 43,48
37, 722442-

722448 Приходи од водних накнада 0,00 0,00 83.721,78
38,

722449
Накнада за одводњавање од правних лица и 
грађана 50.000,00 21.017,00 11.796,35 56,13 23,59

39,
722461

Накнада за кор.комуналних добара од општег 
интереса 500.000,00 161.521,00 270.577,26 167,52 54,12

40,
722463

Приходи од водних накнада -  накнада за 
извађени материјал из водотока 0,00 0,00 8.708,16

41,
722467 Срества за развој противпожарне заштите 140.000,00 52.167,00 72.446,69 138,87 51,75

42, 722500 Приходи од пружања јавних услуга 400.000,00 115.314,00 246.662,95 213,91 61,67
43, 722521 Приходи од пружања јавних услуга 400.000,00 115.314,00 246.662,95 213,91 61,67
44, 723000 Новчане казне (45) 10.000,00 2.265,00 3.646,02 160,97 36,46
45, 723100 Новчане казне 10.000,00 2.265,00 3.646,02 160,97 36,46
46, 729000 Остали непорески приходи (47) 600.000,00 4.499,00 9.381,74 208,53 1,56
47, 729124 Остали непорески приходи-концесија 600.000,00 0,00 9.381,74 1,56
48, В. Текуће и капиталне помоћи 10.100.000,00 5.517.698,00 5.763.709,45 104,46 57,07

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   (49 +164) 39.600.000,00 15.364.805,00 16.127.934,99 104,97 40,73
49, II  РАСХОДИ (50+96+102) 39.060.000,00 15.192.180,00 15.844.687,19 104,30 40,56
50, А. Текући трошкови (51+54+94) 5.184.200,00 1.863.409,00 2.427.792,05 130,29 46,83
51, 613000 Трошкови материјала и услуга (52+53) 25.000,00 0,00 72.911,89 291,65
52,

613820
Трошкови  осигурања, банкарских услуга и 
услуга платног промета 25.000,00 5.589,01 22,36

53, 613997 Одложено плаћање-путеви 67.322,88
54, 614000 Текуће помоћи (55+56+66+85+92) 4.519.200,00 1.573.474,00 2.023.275,06 128,59 44,77
55, 614100 Буџетска резерва 244.000,00 78.113,00 74.955,01 95,96 30,72
56, 614200 Помоћи појединцима (57 до 65) 1.261.000,00 407.545,00 544.287,41 133,55 43,16
57,

614219
Програм осигурања пензионера до 
65.год.старости 70.000,00 23.750,00 29.166,32 122,81 41,67

58,
614232

Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних 
жртава рата 300.000,00 41.022,00 68.928,00 168,03 22,98

59,
614233

Програм помоћи избјеглим и расељеним 
лицима и повратницима 120.000,00 68.427,00 37.558,41 54,89 31,30

60, 614234 Стипендије 400.000,00 180.190,00 222.320,00 123,38 55,58
61,

614235
Субвенционирање превоза ученика 
одр .категорија 120.000,00 53.768,00 87.848,97 163,39 73,21

62, 614236 Књиге за одличне ученике 6.000,00 5.967,00 4.755,00 79,69 79,25
63, 614237 Осигурање неосиг.лица 45.000,00 16.230,00 13.136,73 80,94 29,19
64,

614238
Субвенционирање ком.услуга 
соц.угр.становништву 140.000,00 0,00 67.713,98 48,37

65, 614239 Остале помоћи појединцима 60.000,00 18.191,00 12.860,00 70,69 21,43
66,

614300
Помоћи непрофитним организацијама       
(67 до 84) 1.429.200,00 541.779,00 641.571,47 118,42 44,89

67, 614311 Помоћ спортским организацијама 620.000,00 213.660,00 323.397,40 151,36 52,16
68, 614312 Помоћ културним орг.и дјелат. 200.000,00 76.839,00 81.536,01 106,11 40,77
69, 614313 Помоћ орг .за противградну заштиту 74.000,00 29.107,00 24.666,68 84,74 33,33
70, 614314 Помоћ политичким странкама 86.000,00 40.000,00 28.666,66 71,67 33,33
71, 614315 Помоћ ОО Црвеног крста 80.000,00 36.000,00 33.333,35 92,59 41,67
72, 614316 Помоћ Савезу слијепих 14.000,00 5.900,00 7.000,02 118,64 50,00
73, 614317 Помоћ ОО Субнор 19.000,00 9.500,00 7.916,65 83,33 41,67
74, 614318 Помоћ Савезу пензионера 55.000,00 25.500,00 22.916,65 89,87 41,67
75, 614319 Помоћ Борачкој организацији 50.000,00 22.500,00 20.833,35 92,59 41,67
76, 614321 Помоћ Савезу глувих 14.000,00 5.500,00 5.833,35 106,06 41,67  
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Усваја  се измјена Просторног плана општине Градишка 2005.-2020. године (У даљем тексту: 
77,

614322 Помоћ акцијама Добровољних давалаца крви 16.000,00 7.500,00 6.666,65 88,89 41,67
78,

614323
Помоћ Удружењу ментално нед.развијених 
лица 20.000,00 8.000,00 8.333,35 104,17 41,67

79,
614324 Текућа помоћ Савезу инвалида рада РС 11.000,00 4.000,00 4.583,35 114,58 41,67

80, 614325 Подршка пројеката невладиних организација 64.200,00 14.878,00 36.480,10 245,19 56,82
81,

614326
Текућа помоћ Удружењу параплегичара и 
ампутираца 11.000,00 4.000,00 4.583,30 114,58 41,67

82, 614327 Помоћ ОО породица погинулих бораца 39.000,00 17.500,00 16.250,00 92,86 41,67
83, 614328 Подршка регионалних иницијатива 10.000,00 0,00 0,00 0,00
84,

614329 Остале помоћи непрофитним организацијама 46.000,00 21.395,00 8.574,60 40,08 18,64
85,

614400 Субвенције јавним предузећима (86 до 91) 1.185.000,00 519.037,00 553.741,65 106,69 46,73
86, 614411 Субвенција ЈКП Топлана 775.000,00 390.000,00 405.800,00 104,05 52,36
87,

614413 Подршка прог.акт.Туристичке организације 30.000,00 0,00 13.775,00 45,92
88,

614414 Подршка прог.акт.Агенције за локални развој 70.000,00 12.200,00 5.000,00 40,98 7,14
89,

614415 Суфинансирање Агенције за локални развој 150.000,00 47.917,00 62.500,00 130,43 41,67
90,

614416 Суфинансирање Туристичке организације 90.000,00 30.000,00 37.500,00 125,00 41,67
91, 614417 Субвенције Дому здравља 70.000,00 38.920,00 29.166,65 74,94 41,67
92,

614500 Субвенције приватним предузећима (93) 400.000,00 27.000,00 208.719,52 773,04 52,18
93,

614513 Иницијална средства за развој пољопривреде 400.000,00 27.000,00 208.719,52 773,04 52,18
94,

616000 Трошкови за камате и остале накнаде (95) 640.000,00 289.935,00 331.605,10 114,37 51,81
95, 616332 Камате на домаће кредите 640.000,00 289.935,00 331.605,10 114,37 51,81
96, Б. Капитални расходи  (97) 410.000,00 0,00 78.438,24 19,13
97, 615000 Капиталне помоћи (98+100) 410.000,00 0,00 78.438,24 19,13
98,

615100
Капиталне помоћи другим нивоима Владе 
(99) 150.000,00 0,00 78.438,24 52,29

99,
615116

Учешће у пројектима комуналне и друге 
инфраструктуре мјесних заједница 150.000,00 0,00 78.438,24 52,29

100,
615200

Капиталне помоћи појединцима и 
непрофитним организацијама (101) 260.000,00 0,00 0,00 0,00

101,
615222

Суфинансирање изградње амбуланте хитне 
помоћи и пројекта породичне медицине 260.000,00 0,00 0,00 0,00

102,
680000

В. Дознаке нижим потрошачким 
јединицама (103+143) 33.465.800,00 13.328.771,00 13.338.456,90 100,07 39,86

103,
681000

Дознаке за текуће трошкове 
(104+112+113+135) 10.793.800,00 4.699.854,00 5.392.853,01 114,75 49,96

104,
681100

Бруто плате и накнаде  трошкова 
запослених (105+106) 3.660.000,00 1.680.974,00 1.730.685,51 102,96 47,29

105, 681110 Бруто плате  трошкова запослених  2.800.000,00 1.273.889,00 1.328.647,51 104,30 47,45
106,

681120
Накнаде трошкова запослених и 
скупштинских посланика (107 до 111) 860.000,00 407.085,00 402.038,00 98,76 46,75

107, 681121 Накнаде трошкова запослених
108, 681122 Накнаде трошкова запослених 530.000,00 322.768,00 306.798,00 95,05 57,89
109, 681124 Накнаде одборницима 163.000,00 59.985,00 67.680,00 112,83 41,52
110, 681125 Накнаде за рад изборне комисије 108.000,00 11.310,00 13.000,00 114,94 12,04
111,

681126 Накнаде за рад предсједницима Савјета МЗ 59.000,00 13.022,00 14.560,00 111,81 24,68



Број 6                                            Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 5 

112,
681200

Пор ези и доприноси на остала лична 
примања 265.000,00 119.985,38 45,28

113,
681300

Трош кови материјала и услуга (114 до 
122) 3.687.800,00 1.765.397,00 1.961.662,10 111,12 53,19

114, 681310 Пут н и  т рошкови  64.000,00 31.782,00 35.349,10 111,22 55,23
115, 681321 Трошкови  ен ерги је 120.000,00 70.674,00 88.678,93 125,48 73,90
116,

681331
Трошкови  ком ун алн и х и  ком ун и кац и он и х 
услуга  170.000,00 82.952,00 89.891,86 108,37 52,88

117, 681341 Набавка  мат ери јала  70.000,00 60.684,00 34.937,18 57,57 49,91
118, 681350 Трошкови  услуга  п ревоза  и  гори ва  80.000,00 38.341,00 68.028,73 177,43 85,04
119, 681361 Закуп  и м ови н е  и  оп рем е 6.800,00 4.347,00 5.444,83 125,25 80,07
120, 681371 Трошкови  текућег одржавањ а 150.000,00 53.218,00 47.890,09 89,99 31,93
121,

681381
Трошкови   о си гурањ а,  бан карски х услуга  и  
услуга  п лат н ог п ромет а 70.000,00 51.462,00 46.186,66 89,75 65,98

122, 681390 Уговорене услуге (123 до 129) 2.957.000,00 1.371.937,00 1.545.254,72 112,63 52,26
123, 681391 Трошкови  за и н ф орм и сањ е  450.000,00 222.285,00 277.336,43 124,77 61,63
124, 681392 Услуге  за ст ручн о образовањ е 10.000,00 2.185,00 5.407,67 247,49 54,08
125, 681393 Ст ручн е  услуге 80.000,00 43.345,00 88.036,30 203,11 110,05
126, 681398 Ост але уговорен е  услуге 45.000,00 29.180,00 18.934,16 64,89 42,08
127, 681395 Услуге  и сп и т и вањ а околи н е 15.000,00 4.788,00 4.387,50 91,64 29,25
128, 681396 Обавезе п о судски м  и звршењ и м а 30.000,00 0,00 32.650,00 108,83
129, 681397 Ост але уговорен е  услуге (130 до 134 ) 2.327.000,00 1.070.154,00 1.118.502,66 104,52 48,07
130,

681397-
01 Програм  за једн и чке  комун алн е  п от рошњ е 1.327.000,00 512.980,00 861.622,44 167,96 64,93

131, 681397-
02

Трошкови  експ роп ри сан ог зем љ и шт а-
им ови н ско п рвн и  одн о си 400.000,00 254.484,00 56.214,89 22,09 14,05

132, 681397-
03

Израда  т ехн и чке и  и н вести ц и он е 
докум ен т ац и је 170.000,00 25.968,00 18.493,52 71,22 10,88

133,
681397-

04 Програм  одржавањ а јавн и х п утева 300.000,00 276.722,00 182.171,81 65,83 60,72
134, 681397-

05
Програм  одржавањ а хи дром ели орац и он ог 
си ст ема 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135,
681440

Намјенска издвајања и суф .јавних пред.и
установа -ниж а потрош ачка јед.(136 до142 ) 3.181.000,00 1.253.483,00 1.580.520,02 126,09 49,69

136,
681441 Суф и н ан си рањ е Ц ен т ра  за  соц и јалн и  рад 1.350.000,00 515.833,00 675.000,00 130,86 50,00

137,
681442 Суф и н ан си рањ е П роф.ват рогасн е једи н и ц е 620.000,00 245.000,00 310.000,02 126,53 50,00

138, 681443 Фи н ан си рањ е  Зави чајн ог м узеја 144.000,00 47.500,00 72.000,00 151,58 50,00
139, 681444 Суф и н ан си рањ е Н ародн е би бли отеке 60.000,00 17.500,00 19.999,98 114,29 33,33
140,

681445
Фи н ан си рањ е  м ат ери јалн и х т рошкова  
средњ и х школа 550.000,00 237.650,00 275.020,00 115,72 50,00

141, 681446 Суф и н ан си рањ е П редшколске  устан ове 317.000,00 120.000,00 158.500,01 132,08 50,00
142, 681447 Суф и н ан си рањ е Дом а  културе 140.000,00 70.000,00 70.000,01 100,00 50,00
143,

688000
Дознаке  за капиталне  трош кове  
(144+146+150+152+154) 22.672.000,00 8.628.917,00 7.945.603,89 92,08 35,05

144,
688110

Набавка земљиш та , сума и 
виш егодиш њих засада  0,00 701.600,00 0,00

145, 688111 Набавка  зем љ и шт а  0,00 701.600,00 0,00 0,00
146, 688120 Набавка грађевинских објеката    17.530.000,00 6.466.120,00 4.915.974,34 76,03 28,04
147, 688121 Саобраћа јн а  и н фраст руктура  7.400.000,00 5.855.077,00 4.712.423,06 80,48 63,68
148, 688122 Ком ун алн а и н ф раструктура  7.000.000,00 136.802,00 0,00 0,00 0,00
149, 688123 Ост али  објекти  и н ф раструктуре  3.130.000,00 474.241,00 203.551,28 42,92 6,50
150, 688130 Набавка опреме  162.000,00 238.237,00 101.700,45 42,69 62,78
151,

688131 Набавка  оп реме  за А дм и н и ст рати вн у службу 162.000,00 238.237,00 101.700,45 42,69 62,78
152,

688150
Набавка сталних средстав а у облику 
права -просторно планска докуентација 380.000,00 286.752,00 123.368,62 43,02 32,47

153,
688151

Набавка  ст алн и х средстава  у обли ку п рава-
про сторн о п л.док. 380.000,00 286.752,00 123.368,62 43,02 32,47

154,
688160

Реконструкција и инвестиционо 
одрж авање (155 до 157 ) 4.600.000,00 936.208,00 2.804.560,48 299,57 60,97

155, 688161 Рекон струкц и ја  јавн е  расвјет е 900.000,00 368.762,00 331.491,06 89,89 36,83
156, 688162 Рекон струкц и ја  ули ц а 300.000,00 57.090,00 19.800,00 34,68 6,60
157, 688163 Рекон струкц и ја  зграда  3.400.000,00 510.356,00 2.453.269,42 480,70 72,15
158, III  Ф ИНА Н С ИРА Њ Е
159, А . П римљени кр едити и зајмови (160 ) 10.400.000,00 1.680.684,00 0,00 0,00
160, 815000 Крат корочн и  креди т и  и  за јм ови  (161 до 163 ) 10.400.000,00 1.680.684,00 0,00 0,00
161, 815300 Креди т н о задужењ е-саоб.ин фр. 700.000,00 0,00 0,00 0,00
162, 815300 Креди т н о задужењ е-комун алн а  и н ф р. 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
163, 815300 Еми си ја  ХО В-сп орт ска  дворан а 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00
164, 823000 Б . О тпл ате дугов а   (165 ) 540.000,00 172.625,00 283.247,80 164,08 52,45
165, 823300 От п лате  домаћег задужи вањ а 540.000,00 172.625,00 283.247,80 164,08 52,45

Измјена Просторноги плана). 
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остор који је  обухваћен измјеном Просторног плана дефинисан  је у графичком дијелу плана. 
 На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка (‘‘Службени гласник општине 
Градишка’’ бр. 8/05 I 4/08), Скупштина општине 
Градишка на 37. редовној сједници одржаној 
31.07.2008. године  доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о усвајању Општинског акционог плана за 
унапређење услуга грађанима за период од 

2008 до 2010. године 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Општински акциони план за 
унапређење услуга грађанима за период од 2008. 
до 2010.године 
 

Члан 2. 
 

План из тачке 1. саставни је дио ове 
Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

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

 
Број:01-022-137/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                 Урош Граховац с.р.. 
 
 
ОПШТИНСКИ  АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2010. ГОДИНЕ 

 
Разлози за доношење Општинског 

акционог плана садржани су у намјери општине 
Градишка да, у сарадњи са Пројектом управне 
одговорности -ГАП-ом , својим грађанима пружи 
квалитетнију услугу,  повећа степен њиховог 
задовољства пружањем општинских услуга, ниво 
њиховог учешћа у јавним пословима, те квалитет 
њиховог живота . 
 

Наши приоритети за побољшање пружања 
услуга грађанима су: 
 1. Подизање нивоа пружања услуга 
грађанима; 

 2. Привредни развој и повећање 
квалитета живота грађана; 
 3. Подизање нивоа учешћа грађана у 
јавним пословима. 
 

Предложене области пројеката: 
1. Умрежавање мјесних уреда са 

Центром за пружање услуга 
грађанима; 

2. Програм лиценцирања софтвера; 
3. Унапређење поступка  издавања 

дозвола за легализацију бесправно 
подигнутих објеката; 

4. Израда  приједлога пројеката по 
међународним стандардима; 

5. Управљање циклусом пројекта. 
 

Начин на који смо дошли до наведених 
подручја сарадње, укључујући начин на који 
су пројекти у вези са споменутим 
приоритетима: 
 

Радна група именована од стране 
Начелника општине извршила је анализу 
тренутног стања, а затим  из понуђеног Каталога 
услуга одабрала 10 пројеката  за које је сматрала 
да би унаприједили рад локалне управе и 
истовремено повећали задовољство грађана. 
Након тога сачињена је анкета путем које су 
грађани замољени да од понуђених 10 пројеката 
заокруже највише пет за које сматрају да би 
требали бити приоритети. Пројекти су у анкети 
подјељени у двије групе и то  у прву групу  ( 
четири пројекта) гдје ГАП обезбјеђује 
материјалну и техничку помоћ и обуку у висини 
до 60.000 долара и другу групу (шест пројеката) 
за које ГАП обезбјеђује техничку помоћ и обуку 
у висини до 10.000 долара.   

 
Анкета је проведена у периоду од  07. до 

11.јула  2008. године. Анкетирано је 211 грађана 
различитих сполова и старости, од чега је  100  
грађана анкетирано у шалтер сали, а 111 у 
мјесним заједницама преко  осам мјесних 
канцеларија.  На основу резултата анкетирања, 
извршено је рангирање приоритета, а затим на 
састанку Радне групе извршен коначан одабир 
приоритета и њихово рангирање. Одабрани 
приоритети  налазе се и  у  Стратегији развоја 
општине Градишка 2005. - 2012. године у којој 
су утврђени стратешки циљеви: 1) Повећање 
запослености; 2) Подизање нивоа 
инфраструктурног и друштвеног стандарда;  
3)Унапређење квалитета животне средине; 
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4)Функционални систем локалних 
институција и 5)Усклађивање развоја општине са 
окружењем.  Приликом израде Стратегије 
развоја  проведена су  истраживања јавног 
мњења, састанци експертских и фокус група и 
широке јавне расправе. 

 
Начин на који је Скупштина општине  

допринијела доношењу  одлуке: 
 

Скупштина општине је до сада у 
неколико наврата информисана о току ГАП 
пројекта. Приликом разматрања Извјештаја о 
раду Начелника општине и Административне 
службе општине Градишка за 2007. годину 

истакнуто је да ће општине Градишка ући у 
релизацију пројекта ГАП  2 и у извјештају су  
наведени подаци  из завршног извјештаја ГАП-а  
израђеног кроз картице које графички приказују 
поједине параметре квалитета и брзине пружања 
услуга, као и задовољство грађана и 
предузетника. Извјештајем ГАП-а је утвђено да 
сви посматрани параметри у Административној 
служби општине Градишка имају позитивне 
трендове. Скупштина општине је упозната са 
именовањем радне групе за провођење 
трогодишњег општинског акционог плана за 
континуирано унапређење општинске управе у 
сарадњи са ГАП-ом. 

 
Логички оквир за одабране пројекте 1 - 5: 

 

Утицај 
Веће задовољство 
грађана локалном 

управом 

Више новца у 
буџету услијед 
неизложености 

казнама и јачање 
опште свијести о 
интелектуалном 

власништву. 

Већи квалитет 
живота кроз 
складнији 

урбани развој 
и веће пуњење 

буџета 

Рјешавање 
општинских 
приоритета 

помоћу већег 
прилива 

донаторских 
средстава 

Већа апсорпција 
ЕУ 

претприступних 
фондова и већи 

прилив 
инвестиција 

уопште 

Исход/сврха 

Лакши и бржи 
приступ услугама 

ширем кругу 
грађана 

Легалност и већа 
стабилност 

информационог 
система 

Већи интерес 
грађана и већи 

број 
легализованих 

објеката 

Приједлози 
пројекта 

израђени по 
међународним 
стандардима 

Боља 
имплементација 

стратегије развоја 
и појединачних 

пројеката 

Излазни 
резултат 

Алтернативна 
локација за 

пружање услуга 
грађанима - 
дисперзија 
приступа 

информацијама 

Лиценциран 
софтвер у 
општини 

Успостављена 
база података 
бесправних 
објеката и 
ефикасна 

процедура 
легализаије 

Критична маса 
запослених који 
знају израђивати 

пројекте по 
међународним 
стандардима 

Представници 
општине обучени 

у управљању 
циклусом пројекта 

Активност 

Умрежавање 
мјесних уреда са 

Центром за 
пружање услуга 

грађанима 
(картица бр.36) 

Програм 
лиценцирања 

софтвера  
(картица бр.34) 

Унапређење 
поступка 
издавања 
дозвола за 

легализацију 
бесправно 

подигнутих 
објеката 
(картица 

бр.32) 

Израда 
приједлога 

пројеката по 
међународним 
стандардима 

(картица бр.8) 

Управљање 
циклусом 
пројекта 

(картица бр.9) 

 
   Дана:31.07.2008.године            
   Г р а д и ш к а                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                                                                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 6. и члана 25. став 2. Закона о 
тржишту хартија од вриједности Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 92/06), и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана  31.07. 
2008. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о првој емисији обвезница јавном понудом 
 
 

Члан 1. 
 
 Ради изградње спортске дворане у 
Градишци општина Градишка емитује обвезнице 
јавном понудом у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 2. 
 
 Основни елементи емисије обвезница су: 
       -   Пун назив и адреса емитента: Општина 
Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка, 
-   Ознака и регистарски број у регистру 
емитената код Комисије за хартије од   
вриједности: 03-3-167/08, рјешење бр. 01-03-
РЕ-3100/08, 
-    Назив органа који је донио Одлуку: 
Скупштина општине Градишка, 
-    Датум доношења Одлуке: 31.07.2008. 
године, 

-    Циљеви инвестирања, начин коришћења 
средстава и очекивани ефекти: 
Прикупљање новчаних средстава  ради се у 
сврху изградње објекта спортске дворане у 
Градишци. Изградњом спортске дворане 
створиће се услови за задовољење спортских и 
културних потреба омладине и све већег броја 
спортских клубова и организација у области 
културе. Објекат спортске дворане намјењен је за 
спортске и културне активности и манифестације 
не само локалног, него и регионалног карактера, 
-   Врста емисије: Емисија обвезница јавном 
понудом које гласе на име уз одобрење 
Комисије за хартије од вриједности Републике 
Српске, 
-  Редни број емисије, ознака врсте и класа 
хартије од вриједности: прва емисија 
дугорочних обвезница, 

- Број, номинална вриједност хартија од 
вриједности и укупна вриједност емисије: 
27.000 обвезница номиналне вриједности 100,00 
КМ, укупна вриједност емисије 2.700.000,00 КМ, 
-   Доспјеће, висина камате, начин и рокови 
исплате главнице и камате: доспјеће емисије је 
6 ( шест ) година од дана уписа емисије у 
Централни регистар хартија од вриједности РС, 
камата 6 % на годишњем нивоу, главница и 
припадајући дио камате исплаћиваће се у 
полугодишњим ануитетима (12 ануитета ) 
најдаље у року од петнаест дана од дана доспјећа 
купона, 
-  Укупан  број и вриједност до сада 
емитованих обвезница: до сада није било 
емисије обвезница, 
-  Износ регистрованог основног капитала: 
Емитент нема основни капитал јер је јединица 
локалне самоуправе,  

-   Права и ограничења права: Право на поврат 
главнице и наплату припадајуће камате, 
-    Нико нема право прече куповине, 
-  Продајна цијена: 100,00 КМ по обвезници, а 
цијена по којој купци уписују и уплаћују 
обвезнице утвђује се по методи континуиране 
јавне понуде  (вишеструке цијене), 
-  Критеријум успјешности емисије: Емисија 
се сматра успјешном ако је у року предвиђеном 
за упис и уплату уписано и уплаћено најмање 
60% хартија од вриједности понуђених у 
проспекту, 
-    Вријеме почетка уписа: 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања јавног позива,  
-    Вријеме завршетка: 90 (деведесет) дана од 
дана почетка уписа, 
-   Мјесто уписа и уплате: Упис се врши  код 
овлаштених посредника на тржишту хартија од 
вриједности. Обвезнице се продају на 
Бањалучкој берзи. Уплата се врши на 
привремени рачун за депоновање уплата по 
основу емисије обвезница  број: 552-000-
99999999-17 / 50603-4401068470012, код Hypo-
Alpe-Adria bank а.д, 
-  Емитент задржава право на завршетак 
поступка јавне понуде хартија од 
вриједности прије истека утврђеног рока за 
њихов упис и уплату уколико емисија буде у 
цјелости уписана и уплаћена. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се Никола Крагуљ, Начелник 
општине Градишка, за спровођење емисије. 
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Члан 4.  

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Градишка'', а примјењиваће се од дана пријема 
рјешења о одобрењу проспекта за јавну понуду 
обвезница ове емисије које доноси Комисија за 
хартије од вриједности Републике Српске. 

 
Број:01-022-138/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 
На основу члана 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник РС“, број 
11/95,18/95 и 51/02) и члана 14. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка „ 8/05 и 
4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 31.07.2008.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналном 
реду 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном реду 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/00, 2/03 и 6/05), у члану 49.став 1. иза ријечи 
„изглед“ умјесто тачке треба да стоји зарез и 
додају се ријечи: 
 „без одобрења надлежног органа“ 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-136/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 
 
 

 
 
На основу члана 3, 5. и 24. Закона о 

систему јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 68/07), члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка (“Службнени 
гласник општине Градишка”, број 8/05 и 4/08), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 31.07.2008.године, д о н и ј е л а    
ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о организовању Јавне установе “Народни 
универзитет” Градишка 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком организује се Јавна 
установа “Народни универзитет” Градишка (у 
даљем тексту: Народни универзитет) и одређују 
се основна права и обавезе Скупштине општине 
Градишка као оснивача (у даљем тексту: 
оснивач). 
 

Члан 2. 
 

 Назив Народног универзитета као 
установе је: 

Јавна установа  “Народни универзитет” 
Градишка, п.о. 

Сједиште Народног универзитета је у 
Градишци, Ул. Младена Стојановића 15. 
 

Члан 3. 
 

 Народни универзитет има својство 
правног лица које стиче уписом у судски 
регистар. 
 

Члан 4. 
 

 У правном промету са трећим лицима 
Народни универзитет иступа у своје име и за свој 
рачун. 
 За обавезе у правном промету Народни 
универзитет одговара без ограничења свим 
средствима са којима располаже. 
 Оснивач је обезбиједио Народном 
универзитету средства за почетак рада. 
 

Члан 5. 
 

 Народни универзитет заступа директор. 
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Члан 6. 

 
 Дјелатност Народног универзитета је: 
 80420 – образовање одраслих и остало 
образовање д.н. 
 

Члан 7. 
 

 Средства Народног универзитета чине 
досадашња материјална и нематеријална улагања 
оснивача, као и средства обезбијеђена у току 
досадашњег рада Народног универзитета. 
 Средства из претходног става су у 
државној својини. 
 Средства за рад обезбјеђују се из: 

- Буџета општине, 
- прихода од обављања регистрованих 

дјелатности, 
- донација, поклона, легата и прилога 

физичких и правних лица, 
- других извора. 

 
Члан 8. 

 
 У циљу обављања дјелатности због којих 
је Народни универзитет основан, оснивач ће у 
оквиру својих могућности настојати 
обезбиједити средства и прописане услове за рад 
Народног универзитета, именовати и 
разрјешавати органе управљања Народног 
универзитета по истеку мандата. 
 Оснивач ће давати сагласност на Статут и 
друга општа акта и тражити квалитетно и 
стручно обављање послова у складу са Законом. 
 

Члан 9. 
 
 Народни универзитет се обавезује да ће 
послове из своје надлежности и дјела-тности 
обављати благовремено и квалитетно, на законит 
начин у складу са одредбама закључених 
уговора, те да неће без сагласности оснивача 
мијењати ни предузимати обављање других 
послова који ће представљати предмет и садржај 
дјелатности из члана 6. ове одлуке. 
 Народни универзитет ће најмање једном 
годишње подносити извјештај о свом раду 
оснивачу, на његов захтјев и више пута. 
 

Члан 10. 
 
 Органи управљања и руковођења 
Народног универзитета су: 

- Управни одбор 

- Директор 
Члан 11. 

 
 Управни одбор именује и разрјешава 
Скупштина општине након проведеног поступка 
јавне конкуренције. 
 Чланови Управног одбора именују се на 
период од четири (4) године. 
 Управни одбор се састоји од 3 (три) 
члана који не могу бити из реда запослених у 
установи. 
 

Члан 12. 
 
 Надлежност Управног одбора је: 

- Доноси Статут Народног 
универзитета, 

- Одлучује о пословању, 
- Усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 
- Доноси програм рада и финансијски 

план рада, 
- Одлучује о кориштењу средстава у 

складу са Законом и Статутом 
- Врши и друге послове у складу са 

овом одлуком и Статутом. 
 

Члан 13. 
 
 Директора и вршиоца дужности 
директора именује оснивач након проведеног 
поступка јавне конкуренције. 
 Директор се именује на период од четири 
(4) године. 
 

Члан 14. 
 
 Директор руководи Народним 
универзитетом. 
 Надлежност директора је: 
 
 

- руководи процесом рада и пословања, 
- заступа Народни универзитет пред 

трећим лицима, 
- доноси акт о систематизацији радних 

мјеста, 
- одговара за законитост рада, 
- обавља и друге послове у складу са 

Законом. 
 

Члан 15. 
 
 Надзор над радом Народног универзитета 
врши надлежни орган управе. 
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Члан 16. 

 
 Народни универзитет је дужан донијети 
Статут у року од 60 дана од дана доношења ове 
одлуке. 
 

Члан 17. 
 
 Ова одлука ступа на снагу у року од 8 
дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Градишка”. 
 
Број:01-022-135/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
На основу члана 17. Статута општине 
Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број:8/05 и 4/08), чланова 142. и 
143. Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка (« Службени гласник општине 
Градишка», број: 11/05 и 9/07), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
31.07.2008. године утврдила је 
 

 
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

Одлуке о усвајању Регулационог плана 
подручја Центар града «Излаз на Саву» 

(«Службени гласник општине Градишка», 
број:12/07) 

 
Члан 1. 

 
Аутентично тумачење тачке II Одлуке 

о усвајању Регулационог плана подручја 
Центар града «Излаз на Саву», на к.ч.бр. 
872/2, 873/11, 878/1, 878/3, 879/1, 955/2 и 
955/5 к.о. Градишка-град гласи: 
 

„Изградња стамбено-пословног 
објекта – ламела Б1 представља другу фазу 
реализа-ције стамбено-пословног објекта-
колективно становање. Димензије стамбено-
посло-вног објекта-ламела Б1 износе: 18,10м 
x 12,35м + пасаж - 4,0м x 12,35м. Грађеви-
нске линије надземних етажа стамбено-
пословног објекта-ламела Б1 су 
представљене на графичком прилогу. Пасаж 

између постојећег стамбено-пословног 
објекта који се налази југозападно од ламеле 
Б1 дефинисан је као јавна површина. 
Приликом пројектовања предметног објекта 
потребно је водити рачуна о задржавању 
постојећих приступа пословним просторима 
у приземљу стамбено-пословног објекта 
П+4+-М.“ 
  

Графички прилог: 
 
 

 
 

Члан 2. 
 

Ово аутентично тумачење ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику општине Градишка». 

 
Број:01-022-140/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 

рјешавајући у предмету утврђивања губитка 
својства непокретности у општој употреби, на 
основу члана 4. Закона о промету непокретности 
/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 
29/90 и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 
29/94/ и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05 и 4/08/, на сједници 
одржаној дана 31.07.2008. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о губитку својства непокретности у општој 
употреби 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је изгубило својство добра 

у општој употреби -путa следеће земљиште  у 
државној својини: 

  

-к.ч. бр. 2650/18,   „Тркалиште“, 
градилиште  површине 209 м2 

-к.ч. бр. 2650/19,   „Тркалиште“, 
градилиште  површине 126 м2 

-к.ч. бр. 2650/20,   „Тркалиште“, 
градилиште  површине 103 м2 

-к.ч. бр. 2650/21,   „Тркалиште“, 
градилиште  површине  98 м2 

-к.ч. бр. 2650/22,   „Тркалиште“, 
градилиште  површине  98 м2 

 
уписане у п.л. број 220  к.о. Градишка-

село 
Члан 2. 

 
 У земљишним књигама Основног суда у 
Градишци и другим  јавним евиденцијама, 
брисаће се својство добра у општој употреби са 
некретнина из члана 1. Одлуке, а иста ће се 
уписати као државна својина са правом 
располагања Општине Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине  Градишка". 

 
Број:01-022-134/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 

Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући у предмету утврђивања губитка 
својства непокретности у општој употреби, на 
основу члана 4. Закона о промету непокретности 
/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 
29/90 и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 
29/94/ и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05 и 4/08/, на сједници 
одржаној дана 31.07.2008. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о губитку својства непокретности у општој 
употреби 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је изгубило својство добра 

у општој употреби /ДС-пут/  следеће земљиште  
државнe својинe: 

  
-к.ч. бр. 429/8,  Ул. „Бранка Ракаса“, 

градилиште у површини од 23 м2 
-к.ч. бр. 434/1 „Трг жртава фашистичког 

терора“, градилиште у површини од 4551 м2 
-к.ч. бр. 434/2 „Трг жртава фашистичког 

терора“,парк у површини од 1015 м2 
 
уписане у п.л. број 416/43  к.о. Градишка-

град 
 

Члан 2. 
 
 У земљишним књигама Основног суда у 
Градишци и другим  јавним евиденцијама, 
брисаће се својство добра у општој употреби са 
некретнина из члана 1. Одлуке, а иста ће се 
уписати као државна својина са правом 
располагања Општине Градишка. 

 
Члан 3. 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине  Градишка". 

 
Број:01-022-133/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући у предмету утврђивања губитка 
својства непокретности у општој употреби, на 
основу члана 4. Закона о промету непокретности 
/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 
29/90 и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 
29/94/ и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05 и 4/08/, на сједници 
одржаној дана 31.07.2008. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о губитку својства непокретности у општој 
употреби 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је изгубило својство добра 

у општој употреби -пут следеће земљиште  
државнe својинe: 

  
-к.ч. бр. 461/4,   „Ул. Д.Борковића“, улица  

површине 48 м2 
 
уписана у п.л. број 416  к.о. Градишка-

село 
 

Члан 2. 
 
 У земљишним књигама Основног суда у 
Градишци и другим  јавним евиденцијама, 
брисаће се својство добра у општој употреби-пут 
на некретнинама из члана 1. Одлуке, а иста ће се 
уписати као државна својина са правом 
располагања Општине Градишка. 
 

Члан 3. 
 

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

 
Број:01-022-132/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
поступку замјене некретнина, на основу члана 
15. Закона о грађевинском земљишту 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 
112/06)  и члана 17. и  33. Статута општине 
Градишка  (»Службени гласник општине 
Градишка« бр.8/05 и 4/08 ), на сједници одржаној 
дана 31.07.2008.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о замјени некретнина 
 
I 

 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени земљишта власништво Котур Драгана 
из Градишке  означено као: 

 

- к.ч.бр. 1862/170 “ пут ка пијаци“, 
приступни пут површине 111 м2 

      уписана у п.л.бр. 418/6 к.о. Градишка-
село 
 

за некретнине означене као 
 

- к.ч. бр. 1862/117 „широка улица“ , 
улица површине 238 м2 
уписана у п.л. бр. 691/276  к.о. 
Градишка-село са уписаним правом 
располагања 

      на  Општини Градишка  
 

II 
  

 Процјењена вриједност парцела које су 
предмет замјене је 20 КМ/м2. 
 Котур Драган дужан је да плати разлику 
вриједности некретнина које су предмет замјене 
по цијени од 20 КМ/ 1м2 

                                                        
III 

 
О замјени некретнина из тачке I 

закључиће се уговор између Општине Градишка 
и Котур Драгана,  којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе   уговорних страна.  
 

IV 
 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове Одлуке . 
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V 
 

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

 
Број:01-022-131/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, поводом 
понуде Прачић Мухареме за замјену некретнина, 
на основу члана 15. Закона о грађевинском 
земљишту («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 112/06)  и члана 17. и  33. Статута 
општине Градишка  (»Службени гласник 
општине Градишка« бр.8/05 и 4/08 ), на сједници 
одржаној дана 31.07.2008.године,  д о н и ј е л а   
ј е 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о замјени некретнина  
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о замјени некретнина  означено као: 

 

-к.ч.бр. 718/1 “Ул. Владете Радић“, двориште,  
површине.. 31 м2  кућа и зграде, површине 47 м2 
 
-к.ч.бр. 718/18 “Ул. Владете Радић“, двориште,  
површине....10 м2 
           уписане у п.л.бр.1112/5  к.о. Градишка-
град,  власништво са 1/1 дијела Прачић 
Мухареме из Градишке 

 

за некретнине означене као 
 

- стан у власништву Општине Градишка у ул. 
Поткозарска, зграда зв. „Арка 2“, величине 
81,00 м2, 4 спрат, број стана АПТК/2, уписан у 
лист уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова број 1702 к.о. Градишка-град. 

 
Уз доплату разлике у цијени у висини 

48.000,00 КМ у корист : Прачић Мухареме из 
Градишке. 

II 
 

О замјени некретнина из тачке I 
закључиће се уговор између Општине Градишка 
и Прачић Мухареме којим ће се регулисати  
међусобна права и обавезе   уговорних страна.  

III 
 

Овлашћује се Начелник Општине 
Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове Одлуке . 

 
IV 

 

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

 
Број:01-022-130/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

 
Скупштина општине Градишка, поводом 

понуде Хуремовић Сафета  из  Градишке за 
продају некретнина по праву прече куповине, на 
основу члана 29. Закона о промету   
непокретности („Службени  лист  СРБиХ “ бр. 
38/78, 4/89, 29/90, 22/91, и „Службени гласник 
РС “ број 29/94) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка („Сл.ужбени  гласник 
општине Градишка“  бр.8/05 и 4/08 ), на сједници 
одржаној дана  31.07. 2008. године, донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о прихватању понуде 

 
I 

 
Прихвата се понуда  Хуремовић Сафета 

из Градишке, дата по праву прече куповине, за 
куповину некретнина означених као: 

 
-к.ч.бр 464   „Ул. Данила Борковића“ , 

двориште  површине ...........111 м2 

                                                                   
кућа и зграде  површине.......78 м2 

                                                            

уписане у п.л. бр. 189  к.о. Градишка град  
по цијени  од  60.000, 00 КМ.  

 
II 

  
О куповини некретнина из тачке I 

закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и Хуремовић Сафета. 
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III 
 
За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник Општине Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-129/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 12.  Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
68/07) и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05 и 4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 31.07.2008.године , д о н и ј е 
л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о   именовању в.д. чланова Управног  одбора 
Јавне установе 

 „Археолошко-природни парк Доња Долина-
Барадача“, Барадача- Србац     

I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора 
Јавне установе  „Археолошко-природни парк 
Доња Долина-Барадача“, Барадача- Србац   и то: 

 
1) Јовановић Вељко из Градишке и 
2) Шево Љиљана из Бања Луке 

  
II 
 

 Именовање из предходне тачке  врши  се 
на период до окончања процедуре избора 
чланова Управног одбора.. 

 
 
 
 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-61/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

На основу члана 12.  Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
68/07) и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05 и 4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 31.07.2008.године , д о н и ј е 
л а  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о   разрешењу члана Управног  одбора Јавне 

установе 
 „Народни универзитет “Градишка     

 
I 
 

Разрјешава  се  члан Управног одбора 
Јавне установе  „Народни универзитет“ 
Градишка  

-Николић Ернесто из Градишке 
 

II 
 

 Разрјешење  из предходне тачке  врши  се 
на основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник РС“, број 68/07) на 
сонову кога заспослени у Установи не може бити 
члан Управног одбора. 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-60/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 12.  Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
68/07) и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05 и 4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 31.07.2008.године , д о н и ј е 
л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о   именовању в.д. члана Управног  одбора 
Јавне установе 

 „Народни универзитет “Градишка     
 
I 
 

Именује се в.д. члана Управног одбора 
Јавне установе  „Народни универзитет“ 
Градишка и то: 

 
1) Манојловић Душан из Брезик 

Ламинаца бб- Градишка 
 

II 
 

 Именовање из предходне тачке  врши  се 
на период до окончања процедуре избора 
чланова Управног одбора. 

 
 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-111-59/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17.  и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05 и 4/08), 
Скупштина општине Градишка на својој 37-ој 
редовној сједници одржаној  31.07. 2008.године, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу члана Одбора за превенцију и 
сузбијање наркоманије  

Скупштине општине Градишка 
 

 
1. Г-дин МИРКО ВУКОВИЋ, из 

Градишке,  разрјешава се дужности члана 
Одбора за превенцију и сусзбијање наркоманије 
Скупштине општине Градишка . 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111-58/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 17.  и  33. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на својој 37-ој редовној 
сједници одржаној 31.07.2008.године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  члана Одбора за превенцију и 
сузбијање наркоманије 

Скупштине општине Градишка 
 

1. Г-дин ЖЕЉКО ПУЗИЋ, из Градишке  
 

и м е н у ј е   с е  за  члана Одбора за 
превенцију и сузбијање наркоманије Скупштине 
општине Градишка. 

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

 
Број:01-111-57/08 
Дана:31.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                     ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 72 став 3 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана  34 Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник Општине Градишка“ 
број:8/05 и 4/08), Начелника општине Градишка, 
д о н о с и    
 

ПРАВИЛНИК 
 

o допунама Правилника о условима и 
поступку одобравања средстава помоћи у 
области борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о условима и поступку 
одобравања средстава помоћи у области 
борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата („Службени гласник 
Општине Градишка“, бр. 12/07) у члану 2. Додају 
се нови ставови 2., 3. и 4. који гласе: 

„На приједлог интересних организација 
(Борачке организације и др.) дио програмских 
средстава може се удружити са средствима 
предлагача ради реализације одређеног програма 
помоћи корисницима борачко-инвалидске заштите 
који се остварује кроз активности предлагача, а 
садржински није у супротности са одредбама овог 
правилника. 

О удружењу средстава, учесници 
закључују посебан протокол, којим дефинишу 
питања везана за удружење средстава, начуну и 
поступак одабира корисника помоћи, 
извјештавању о реализацији и утрошку средстава 
као и друга битна питања везана остваривање 
посебног програма. 

Износ средстава који се могу издвојити 
за намјене из става 2. Овог члана не може прећи 
10% укупних програмских средстава 
предвиђених буџетом општине за текућу 
годину“. 

Члан 2. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Градишка. 

 
Број:02-022-128/08 
Дана:29.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
На основу члана 160 Закона о раду-

Пречишћени текст („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 56/07) и члана 5., 6. и 
31. Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске   
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:114/07), Синдикална организација 
Административне службе општине Градишка, с 
једне стране и  Начелника општине Градишка, 
закључили су  
 

ИЗМЈЕНУ ПОЈЕДИНАЧНОГ 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
Члан 1. 

 
У Појединачном колективном уговору за 

запослене у Административној служби општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 3/08) у члану 2. Став 4. Се мјења 
и гласи. 

„Цијена рада по овом колективном 
уговору износи 132,00 КМ и иста ће се 
усклађивати и кретати у оквиру планираних 
средстава за плате запослених у Буџету Општине 
за 2008.годину“. 

 
Члан 2. 

 
Ова измјена Појединачног колективног 

уговора ступа на снагу даном закључивања, а 
примјењиваће се од 01.07.2008 године и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 14-1/08                                   Број:02-022-142/08 
Дана31.072008. год.                   Дана:31.07.2008.године            
                              Г р а д и ш к а                                                        
      ПРЕДСЈЕДНИК              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
СИНД. ОРГАНИЗАЦИЈЕ            Никола Крагуљ с.р. 
    Босиљка Борковић 

 
 
 

На основу члана 32 Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05 и 4/08), и члана 17. 
Правилника о условима и поступку одобравања 
средстава помоћи у области борачко – 
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата („Службени гласник Општине Градишка“, 
бр. 12/07), Начелник Општине Градишка, доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за новчане помоћи у 
области борачко-инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата 
 

01. Именује се Комисија за новчане 
помоћи у области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата (У даљем 
тексту:Комисија) у саставу: 

 
-Алексић Стојан, представник Одјељења 

за борачко-инвалидску заштиту, за предсједника 
-Шврака Миле, представник Борачке 

организације Општине Градишка, за члана, и 
-Тенџерић Милена, представник 

општинске организације породица погинулих и 
заробљених бораца на приједлог те организације, 
за члана. 

 
02. Задатак Комисије је да на основу 

Програма борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата и Правилника о 
условима и поступку одобравања средстава 
помоћи у области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава („Службени гласник 
Општине Градишка“, број 12/07) размотри 
захтјеве за новчаном помоћи лица из реда 
борачких категорија и цивилних жртава рата, 
сачини писмени приједлог појединачних износа 
помоћи и исти достави начелнику Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту на одобравање.  

Члановима Комисије за рад не припада 
право на накнаду. 

 
03. За извршење овог рјешења стараће се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. 
 
04. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању Комисије 
за додјелу новчаних помоћи корисницима 
борачко-инвалидске заштите Општине Градишка 
број: 02-111-13 од 31.01.2006. године. 

 
05. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
Општине Градишка. 

 
Број:02-111-55/08 
Дана:28.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
 

На основу члана 34 Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05), а у вези са тачком 1. 
Алинеја ц) Рјешења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор 
Ветеринарска служба, број: 09-335-11202/08 од 
16. јуни 2008.године, Начелник Општине је 
донио 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању једног члана Комисије за 
процјену штете 

 
01. Именује се члан  Комисија за 

процјену штете у пчелињаку, власништво 
Миливојац Михајла и Чакаљ Душана, Ламинци 
Јаружани, општина Градишка, испред 
Административне службе Општине Градишка: 

1) Предраг Сладојевић, 
дипл.инж.пољопривреде 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
Рјешењем Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Ресор Ветеринарска 
служба, број: 09-335-11202/08 од 16.јуни 2008. 
Године, именована је Комисија за процјену 
штете у пчелињаку, власништво Миливојац 
Михајла и Чакаљ Душана, Ламинци Јаружани, 
општина Градишка, у саставу: 
1) Маја Готић, општински ветеринарски 
инспектор, 

2) Драган Тутњиловић, општински ветеринарски 
инспектор, 

3) представник општинске управе којег именује 
Нагелник општине. 

 
На основу изложеног, а у складу са чл. 

34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05), 
ријешено је као у диспозитиву. 

 
Број:02-111-49/08 
Дана:23.06.2008.године            
Г р а д и ш к а                                                         

                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                             Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 34 Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05), Начелник Општине је 
донио 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о допуни Рјешења именовању Комисије за 
праћење активности око изградње Ауто-пута 
Бањалука-Градишка, број 02-02-111-34/08 од 

25.03.2008.године 
 

01. Тачка 1. Рјешења именовању 
Комисије за праћење активности око изградње 
Ауто-пута Бањалука-Градишка, број 02-02-111-
34/08 од 25.03.2008.године допуњује се алинејом 
4) и гласи: 

„4) Славојка Миличевић, члан“ 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-34-1/08 
Дана:27.06.2008.године            
Град и ш к а               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

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

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ Организационом 
одбору Конгреса „Екологија, здравље, рад, 
спорт“ Бања Лука, исплата средстава у бруто 
износу од 1.100,00 КМ (нето износ од 1.000,00 
КМ + 10% порез на лична примања), као и 
учешће у суфинансирању организације Другог 
међународног Конгреса „Екологија, здравље, 
рад, спорт“ од 25. До 28. Јуна 2008.године и за 
штампање Зборника. 

 
 
 

2. Уплату средстава у износу од 1.000,00 
КМ (једнахиљада КМ и 00/100) извршити на 
жиро рачун Конгреса, број: 551001-00023310-36 
код Нове бањалучке банке, на име организатора 
Удружење „Здравље за све“, ЈИБ 4401667850001. 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-532-394/08 
Дана:19.06.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу исплате 

 
1. ОДОБРАВА СЕ Организационом 

одбору „Ноћ свјетских шампиона Бања Лука, 
исплата средстава у нето износу од 5.000,00 КМ, 
као учешће у спонзорисању манифестације „Ноћ 
свјетских шампиона“, који ће се одржати 28. јуна 
2008. Године у Бања Луци. 

 
2. Уплату средстава у износу од 5.000,00 

КМ (петхиљада КМ и 00/100) извршити на жиро 
рачун, број: 567-162-19000098-58 код „Volks 
banke“ Бањалука, на име Кик бокс клуб 
„Драженко Нинић“, ЈИБ 2737510005 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

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

 
Број:02-532-366/08 
Дана:27.06.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ РАЧИЋ РАДОЈИЦИ 
из Старе Тополе, ЈМБ 0702960101469, исплата 
средстава у бруто износу од 1.100,00 КМ, (нето 
износ од 1.000,0 КМ + 10% порез на лична 
примања), на име трошкова сахране брата, због 
тешког материјалног стања. 

 
 
2. Уплату средстава у износу од 1.000,00 

КМ (једнахиљада КМ и 00/100) извршити на 
текући рачун именоване број: 562-010-80265615-
34, NLB  Развојна банка Градишка. 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-532-420/08 
Дана:08.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 

На основу члана 34. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ БЛЕСИЋ ЉУБИШИ 
из Градишке, ЈМБ 1103958101470, исплата 
средстава у бруто износу од 1.210,00 КМ, (нето 
износ од 1.100,00 КМ + 10% порез на лична 
примања), на име учешћа у трошковима боравка 
у Италији, због операције срца седмогодишње 
кћерке. 

 
2. Уплату средстава у износу од 1.100,00 

КМ (једнахиљадастотину КМ и 00/100) 
извршити на текући рачун именованог број: 
1532226001, код Hypo Alpe Adria Bank.  

 
3. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-532-390/08 
Дана:23.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
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1. ОДОБРАВА СЕ РАНИСАВИЋ 
АНЂЕЛКУ из Ровина, ЈМБ 2011977191768, 
исплата средстава у бруто износу од 1.650,00 
КМ, (нето износ од 1.500,00 КМ+10% порез на 
лична примања), због тешке материјалне 
ситуације породице, на име учешћа у 
трошковима преузимања тијела сестре, Ђуричић 
Славице, која се утопила на ријеци Сави, на 
дијелу обале Републике Хрватске. 

 
2. Уплату средстава у износу од 1.500,00 

КМ (једнахиљадапетстотина КМ и 00/100) 
извршити на текући рачун именованог број: 562-
010-80691703-36, код NLB  Развојна банка. 

 
3. Исплата средстава из тачке 1. Овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Број:02-532-439/08 
Дана:23.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
На основу члана 34. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 8/05), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђивању критерија и намјени трошења 
средстава текуће буџетске резерве („Службени 
гласник општине Грдишка“, број 7/03),  
Начелник Општине, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу исплате 
 

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у 
износу од 3.500,00 КМ МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
РОГОЉИ на име учешћа у трошковима 
припреме и одржавања Традиционалног 
меморијалног народног збора дана, 27.07.2008. 
године (недјеља). 

 
2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

рјешења пада на терет Буџета општине 
Градишка за 2008.годину-буџетска резерва. 

3.Уплату средстава извршити преко 
жиро-рачуна мјесних заједница. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-532-457/08 
Дана:23.07.2008.године            
Г р а д и ш к а                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Никола Крагуљ с.р. 

 
 
Након упоређења текста Одлуке о 

организовању и промјени досадашњег назива 
установе Дом културе „Вељко Чубриловић“ 
Градишка у Јавну установу „Културни центар“ 
Градишка, објављеним у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 5/08, са оригиналом текста 
исте Одлуке усвојеним на 36. Сједници 
Скупштине општине Градишка од 
17.06.2008.године, секретар Скупштине општине 
Градишка, на основу члана 131. Став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Грдишка“, број 11/05 и 9/07),  одобрава слиједећу  
 

И С П Р А В К У  
 

1. Члан 1.  Одлуке о организовању и 
промјени досадашњег назива установе Дом 
културе „Вељко Чубриловић“ Градишка у Јавну 
установу „Културни центар“ Градишка, 
(„Службени гласник општине Градишка“ 5/08) у 
изворном тексту гласи: 

„Овом Одлуком установа Дом културе 
„Вељко Чубриловић“ Градишка, мјења назив 
и организује се као јавна установа“  
„Културни центар“ Градишка (у даљем 
тексту: Културни центар) и одређују основна 
права и обавезе општине Градишка као 
оснивача (у даљем тексту: Оснивач)“. 

 
2. У члану 4. став 2. на крају става 

умјесто тачке треба да стоји запета и текст '', а 
оснивач до висине оснивачког улога“. 

У истом члану, на крају става 3. Брише се 
тачка и додаје текст „ у новчаном износу од 
2.000,00 КМ.“ 
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3. Изворни текст члана 7. Одлуке гласи: 
„Средства за обављење дјелатности 

Кутурног центра обезбјеђују се из: 
- остварених програма, 
- изнајмљивања дворана, 
- посредовања у реализацији 

програмских активности, 
- изнајмљивање, дистрибуције и 

приказивање филмова, 
- изнајмљивање пословних простора, 
- Буџета општине, 
- донација, поклона и прилога 

физичких и правних лица, 
- других извора.“ 
 
4. Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику Општине Градишка“. 

 
 

                                       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                     
                                                   СЕКРЕТАР  
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

                                           Бранислав Радиновић 
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