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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 43. Закона о лока-
лној самоуправи став 1. алинеја 14. ("Слу-
жбени гласник Републике Српске" број: 
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 58 став 1. 
тачка љ.) и члана 73. Статута Општине 
Градишка (“Службени гласник Општине 
Градишка”, број 3/14),   д о н о с и м: 
 

О Д Л У К У 
 

о покретању иницијативе за обустављање 
од извршења аката усвојених 

дана 23. фебруара 2015. године од стране 
подносилаца захтјева за сазивање 
Скупштине општине Градишка 

 
 

I 
 Покреће се иницијатива да се до 
одлуке надлежног суда или другог надлежног 
органа обуставе од извршења акти усвојени 
дана 23. фебруара 2015. године од стране 
подносилаца захтјева за сазивање Скупштине 
општине Градишка  године и то:  
 

 Рјешење о разрешењу предсједника и 
једног члана Комисије за избор и 
именовања Скупштине општине 
Градишка, 

 Рјешење о именовању два члана Ко-
мисије за избор и именовања Ску-
пштине општине Градишка, 

 Рјешење о именовању предсједника и 
замјеника предсједника Комисије за 
избор и именовања Скупштине 
општине Градишка, 

 

 Рјешење о разрешењу функције пре-
дсједника Скупштине општине 
Градишка, 

 Рјешење о избору предсједника Ску-
пштине општине Градишка, 

 Рјешење о  разрешењу дужности 
потпредсједника Скупштине општине 
Градишка, 

 Рјешење о избору потпредсједника 
Скупштине општине Градишка, 

 Рјешење о разрешењу секретара 
Скупштине општине Градишка, 

 Рјешење о  именовању В.Д. секретара 
Скупштине општине Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу начелника 
Одјељења за општу управу у Општи-
нској управи општине Градишка, 

 Рјешење о именовању госп. В.Д. 
начелника Одјељења за општу управу 
у Општинској управи општине Гра-
дишка, 

 Рјешење о разрешењу начелника  
Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене  послове у 
Општинској управи општине 
Градишка, 

 Рјешење о именовањеу В.Д. наче-
лника Одјељења за урбанизам, гра-
ђење, комуналне и  стамбене посло-
ве,у Општинској управи општине 
Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу начелника 
Одјељења за привреду и пољопри-
вреду у Општинској управи општине 
Градишка, 
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 Рјешење о именовању В.Д. начелника 
Одјељења за привреду и 
пољопривреду у Општинској управи 
Општине Градишка, 

 Рјешење о разрешењу В.Д. начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности у 
Општинској управи општине 
Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности у 
Општинској управи општине 
Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту у Општинској управи 
општине Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту у Општинској управи 
општине Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу начелника 
Одјељења за финансије у Општинској 
управи општине Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. начелника 
Одјељења за финансије у Општинској 
управи општине Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. наче-
лника Одјељења за развој у Општи-
нској управи општине Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. начелника 
Одјељења за развој Општинске 
управе општине Градиша, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. дире-
ктора ЈЗУ „Дом здравља “ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. директора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. дире-
ктора ЈУ „Народна библиотека“ 
Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. директора 
ЈУ „Народна библиотека“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. 
директора ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Градишка,  

 Рјешење о именовању В.Д. директора 
ЈУ „Центар за социјални рад“ Гради-
шка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. дире-
ктора ЈУ за предшколско образовање 
и васпитање „Лепа Радић“ Градишка, 

 Рјешење о именовање В.Д.  директора 
ЈУ за предшколско образовање и 
васпитање „Лепа Радић“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Апотека 
Градишка“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Апотека 
Градишка“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља “ 
Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Народна 
библиотека“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Народна 
библиотека“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу чланова 
Управног одбора ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „Лепа 
Радић“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д.  чланова 
Управног одбора ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „Лепа 
Радић“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Културни 
центар“ Градишка, 

 Рјешење о именовању В.Д. чланова 
Управног одбора ЈУ „Културни 
центар“ Градишка. 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Надзорног одбора ЈП „Радио 
Градишка“ Градишка, 

 Рјешење о именовању  В.Д. чланова 
Надзорног одбора ЈП „Радио 
Градишка“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу В.Д. чланова 
Надзорног одбора ЈП Спортски 
центар„Servitium“  Градишка, 

 Рјешење о именовању  В.Д. чланова 
Надзорног одбора ЈП Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, 

 Рјешење о разрјешењу предсједника 
и чланова Одбора за жалбе општине 
Градишка, 
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 Рјешење о  именовању В.Д. пре-
дсједника и чланова Одбора за жалбе 
општине Градишка, 

 Акт број: 01-013-2/15 од 20. фебруара 
2015. год. којим се сазива 4. ванредна 
сједница Скупштине општине Гради-
шка за дан 23. фебруар 2015. год., 

  Усвојени дневни ред на сједници 
Скупштине општине Градишка од  
23. фебруар 2015. год., 

 Записник са 4. ванредне Сједнице 
Скупштине општине Градишка 
одржане 23. фебруара 2015. год. 

  
II 

 Акти из тачке I. ове Одлуке сматрају 
се супротним Уставу, Закону, Статуту 
општине Градишка и Пословнику о раду 
Скупштине општине Градишка и не 
производе правно дејство до коначне и 
правоснажне одлуке надлежног органа. 
 

III 
 Задужује се Кабинет начелника 
општине да изради, а сва остала одјељења 
Општинске управе општине Градишка да 
учествују у изради Захтјева за контролу 
законитости и поништење аката из тачке I. 
ове Одлуке, који ће се благовремено 
доставити Министарству управе и локалне 
самоуправе Републике Српске у складу са 
Законом о локалној самоуправи.    
  

IV 
 Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ,,Службеном 
гласнику општине Градишка“ и огласној 
табли општине.  
 
Број: 02-022-25/15 
Дана: 05.03.2015. године 
                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 
   Зоран Латиновић с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 

На основу чл. 15, 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута oпштине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка", број 3/14), Начелник општине 
Градишка  д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 
о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава организацијама и 
дјелатностима у области културе 

 
 

 I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 (1) Правилником о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава   
организацијама и дјелатностима у области 
културе (у даљем тексту: Правилник), утвр-
ђују се критеријуми, начин и поступак распо-
дјеле буџетских средстава општине Гради-
шка из буџетске ставке Текући грантови 
културним организацијама и дјелатностима 
за програме из области културе као и начин 
дозначавања средстава  удружењима грађана 
и фондацијама из области културе (у даљем 
тексту: удружења) и појединачним стварао-
цима (у даљем тексту: умјетници). 
 (2) Граматички изрази употријебље-
ни у овом правилнику за означавање мушког 
или женског рода подразумијевају оба пола. 

 
Члан 2. 

 (1) Средства из члана 1. Правилника 
додјељују се удружењима и умјетницима 
искључиво на основу програма који се 
спроводе у интересу и на подручју општине 
Градишка.  
 (2) Удружења која имају намјеру 
конкурисати за додјелу средстава из члана 1. 
требају испуњавати сљедеће услове: 
 - да је носилац пројекта, односно 
подносилац захтјева организован у складу са 
позитивним законским прописима најмање 
24 (двадесетчетири) мјесеца прије објављи-
вања Јавног позива, те да благовремено 
извршава обавезе у складу са Законом о 
удружењима и фондацијама (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 52/01 и 
42/05), 
 - да има сједиште на подручју 
општине Градишка, 
 -да има обезбијеђене техничке услове 
за реализацију програмских активности, 
 - да има усвојен Програм рада за 
текућу годину, 
 - да има финансијски план за текућу 
годину, 
 -да има овјерен финансијски извје-
штај за претходну годину са билансом стања 
и билансом успјеха  и 
 - да је испољена рационалност у 
кориштењу раније додијељених средстава и 
да су буџетска средства уредно и на вријеме 
правдана. 
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 (3) Умјетници који намјеравају 
конкурисати за додјелу средстава из члана 1. 
требају испуњавати сљедеће услове: 
 - да је власник пројекта на основу 
кога подноси захтјев за средства, 
 - да има пребивалиште на подручју 
општине Градишка пријављено најмање 12 
мјесеци прије објављивања Јавног позива, 
 - да има техничке услове и доказане 
способности за реализацију пројекта, 
 - да има финансијски план за текућу 
годину  и 
 - да је испољена рационалност у 
кориштењу раније додијељених средстава и 
да су буџетска средства уредно и на вријеме 
правдана. 
 
 
II – ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Члан 3. 
 (1) Средства се додјељују на основу 
пријаве по Јавном позиву који објављује 
Начелник општине путем Одјељења за 
друштвене дјелатности општине Градишка. 
 (2) Јавни позив за расподјелу сре-
дстава из члана 1. Правилника објављује се 
на огласној табли Општине, званичној web 
страници Општине и путем ЈП “Радио 
Градишка”, најкасније до 15. марта за текућу 
годину. 
 (3) Јавни позив за расподјелу сре-
дстава траје 15 дана од дана објављивања у 
средствима информисања. 
  

Члан 4. 
 (1) Одабир и вредновање програма за 
финансирање средствима буџета општине 
Градишка врши, на основу критеријума 
утврђених овим правилником, Комисија за 
одабир пројеката у области културе (у даљем 
тексту: Комисија). 
 (2) Комисија има три члана, а 
именује је Начелник општине. 
 (3) Стручне и административно-те-
хничке послове за потребе Комисије обавља-
ће Одјељење за друштвене дјелатности. 
 (4) У раду Комисије, без права изја-
шњавања, могу учествовати стручна лица из 
области у коју се пројекат убраја. 
 
 
III – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ  
 

Члан 5. 
 (1) Субјекти из члана 2. Правилника 
подносе пријаву Комисији на објављени  
Јавни позив. 

           (2) Пријава треба садржавати: 
            - попуњен пријавни образац, 

-овјерену копију рјешења о регистра-
цији (за удружења), 
 - овјерену копију увјерења о пореској 
регистрацији (за удружења), 
 - увјерење о измиреним пореским 
обавезама (за удружења), 
 - трансакцијски рачун (за удружења 
и умјетнике), 
 -  програм којим удружење, односно 
умјетник конкурише за додјелу средстава, 
 - овјерен биланс стања и биланс 
успјеха за претходну годину – за удружења и 
 - текстуални и финансијски извјештај 
за удружења која су користила средства 
Буџета у претходној години, 
 (3) Удружење и умјетник могу 
тражити укупан износ вриједности програма 
или дио недостајућих средстава, а што се 
обавезно наводи у захтјеву. 
 (4) Једно удружење, односно умје-
тник, може поднијети захтјев по неогра-
ниченом броју програма те може бити 
подржано више његових програма. 
 (5) Уколико је подносилац захтјева 
користио буџетска средства у претходној 
години, а није доставио извјештај из члана 5. 
Правилника, не може учествовати у распо-
дјели средстава за текућу годину. 
 

Члан 6. 
 Образац пријаве садржи: 
 - назив програма, 
 - пун назив удружења, односно име и 
презиме умјетника, 
 - облик, број, датум и мјесто регистрације 
(за удружења), 
 - број трансакцијског рачуна, 
 - име и презиме одговорне особе за про-
вођење програма, телефон и е-адреса, 
 - област на коју се односи програм, 
 - износ средстава потребних за прово-
ђење програма у цјелини и удио који се 
тражи из Буџета општине  и 
 - остало (додатне информације о програ-
му, партнерима и будућим активностима). 
 

Члан 7. 
 Пријаве с потребном документацијом 
подносе се Одјељењу за друштвене дјела-
тности, с назнаком “Комисији за одабир 
пројеката у области културе”, Видовданска 
1А, непосредно или поштом. 
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 IV - КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ     
          РАСПОДЈЕЛЕ 
 

Члан 8. 
 (1) Сва расположива финансијска 
средства из текућег гранта културним орга-
низацијама и дјелатностима у области 
културе, дијеле се у омјеру: 
 а) удружења  .......................................70%, 

       б) умјетници ........................................10%  
и 
 в) резервни фонд.................................20%. 
  (2) Ако се расположива финансијска 
средства из претходног става под а) и б), 

након проведеног Јавног позива не распо-
реде, усмјеравају се у резервни фонд. 
  (3) Средства резервног фонда распо-
ређује Одјељење за друштвене дјелатности, 
у складу са исказаним потребама уз 
претходну сагласност Начелника општине.  

 
Члан 9. 

(1) Начелник општине врши ода-бир 
програма на основу приједлога Комисије из 
члана 4. Правилника који је сачињен у 
складу са сљедећим критеријумима: 
 
 
а) Посебни критеријуми 

 
 

Р.б. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ Тежински 
фактор 

Бодови 

 1.  Начин финансирања програма    20  
2. Промоција општине, ентитета, државе 20  
 3.  Традиционалност програма 20  
4. Допринос развоју културе на подручју општине 15  
5. Број младих укључених у област културно-умјетничког 

аматеризма 
15  

6. Унапређење и развој културне баштине 10  
                                                                                                          

УКУПНО 
100  

    
1. Начин финансирања програма 20  
 Програм нема друге изворе финансирања  0 

 Програм има обезбијеђено финансирање до 30%  2 

 Програм има обезбијеђено финансирање до 50%  3 

 Програм има обезбијеђено финансирање до 80%  5 

    
2. Културна промоција општине, ентитета, државе 20  
 Програм не доприноси културној промоцији општине  0 

 Програм доприноси промоцији општине у земљи  3 

 Програм доприноси промоцији општине Градишка у 
иностранству 

 5 

    
3. Традиционалност програма 20  
 Програм има традицију дужу од 20 година  5 

 Програм има традицију дужу од 15 година  4 

 Програм има традицију дужу од 10 година  3 

 Програм има традицију дужу од пет (5) година  2 
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 Програм има традицију до пет (5) година  0 

    
4. Допринос развоју културе на подручју општине 15  
 Програм се односи на све категорије грађана општине  5 

 Програм се односи на категорију школске омладине  3 

 Програм се односи на категорију предшколске дјеце  2 

    
5. Број младих укључених у област културно-умјетничког 

аматеризма 
15  

 Од 150 до 200 младих  5 

 Од 100 до 150 младих  4 

 Од 50 до 100 младих  3 

 Од 10 до 50 младих  2 

 Од  пет (5) до 10 младих  1 

 До пет (5) младих  0 

    

6. Унапређење и развој културне баштине 10  

 Програм доприноси унапређењу и развоју културне баштине  5 

 Програм не доприноси унапређењу и развоју културне баштине  0 
 

б) Позитивни критеријуми 
 - да се програм односи на све катего-
рије грађана општине Градишка и да ће се 
провести на њеном подручју, 
 - да је испоштована процедура за 
писање програма, 
 - да је јасно дефинисана циљна група 
и да обухвата већи број корисника услуга с 
једнаким квалитетом испоруке, 
 - да су очекивани резултати мјерљи-
ви, реални и оствариви, 
 - да  ангажује или има као циљну гру-
пу  особе с инвалидитетом, Роме, националне 
мањине, социјално угрожене групе итд.  и 
 -да је буџет реалан и у складу са 
активностима. 
 
       в) Елиминаторни критеријуми 
 -  програм није достављен у назначе-
ном року; 

-  недостају формални услови  за 
кандидовање програма (непотпуна или 
нетачна документација); 
 - није оправдан утрошак средстава за 
раније одобрене програме (није достављен 
финансијски и наративни извјештај о прово-
ђењу раније одобрених програма); 
 - да програм не ангажује  квалитетно 
особље, чланство или волонтере за његово  
провођење; 

 - све активности се догађају изван 
општине Градишка; 
 - образац пријаве није попуњен у 
потпуности; 
 - програмом се подржава рад 
политичке странке; 
 - недостају кључне информације о 
програму  и 
     -удружење није на општинском попи-
су удружења. 

 
Члан 10. 

 (1) Укупан број бодова на основу 
посебних критеријума добија се као збир 
добијених производа тежинских фактора 
сваког појединачног критеријума и одго-
варајућег броја бодова за тај критеријум. 
 (2) За оцјену програма  на основу 
позитивих критеријума користи се скала од 
један (1) до пет (5) бодова за сваки од 
критеријума. Сваки члан Кoмисије додјељује 
бодове за сваки од позитивних критеријума 
појединачно. Укупан број бодова на основу 
позитивних критеријума представља збир 
бодова свих чланова Комисије. 
 (3) Уколико се чланови не усагласе 
око неког од елеминаторних критеријума, 
коначна одлука се доноси на основу већине 
гласова свих чланова Комисије. 
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 (4) Коначна оцјена за сваки програм 
који задовољава елиминаторне критеријуме, 
добије се збрајањем бодова остварених на 
основу посебних и позитивних критеријума. 
 (5) Комисија коначну оцјену сваког 
програма врши на обрасцу за Комисију који 
је саствани дио Правилника. 
 

Члан 11. 
 Образац за Комисију садржи: 
 а) назнаку подржава ли се програм у 
цјелини или само један његов дио, 
 б) оцјену програма на основу оцјењи-
вања по критеријумима из члана 9. Прави-
лника, 
 в) назнаку да се програм одбија (у 
случају да нису испуњени критеријуми), 
 г) рубрику с образложењем одбијања 
програма (у случају одбијања), 
 д) рубрику остало у коју се уносе 
додатна мишљења и образложења у вези са 
програмом (од важности за Комисију), а чије 
врједновање није прописано у критерију-
мима  и 
 ђ) потписе предсједника и свих 
чланова Комисије. 
 

Члан 12. 
 (1) Комисија доноси приједлог одлу-
ке о расподјели средстава руководећи се 
оцјеном програма на основу критеријума 
прописаних чланом 9. Правилника. У случа-
ју да два или више програма добију исти 
број бодова, а расположива средства нису 
довољна за њихово финансирање, Комисија 
већином гласова врши одабир програма за 
финансирање. 
 (2) Комисија је дужна припремити 
приједлог одлуке о расподјели средстава и 
доставити Начелнику општине у року од 15 
дана од дана истека рока Јавног позива за 
пријаву пројеката. 
 (3) Одлуку о расподјели средстава из 
става (2) овог члана, Начелник општине ће 
објавити на огласној табли општине Гради-
шка и на званичној web страници Општине 
и доставити је путем Комисије у писаном 
облику сваком учеснику појединачно. 
 (4) Одлуком о расподјели средстава 
дефинишу се права, обавезе и одговорности 
корисника средстава, начин праћења прово-
ђења одобреног програма, начин праћења 
намјенског трошења средстава те елементи 
наративног и финансијског извјештавања о 
провођењу програма. 
 
 
 

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Градишка”, а примјењи-
ваће се од 01.01.2015. године. 
 
Број:02-022-66/14 
Дана:30.12.2014. год.                                                             
Г р а д и ш к а           
                                  НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 
              Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 

На основу члана 58. и 73. Статута 
Општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 3/14),  Начелник 
општине,    доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о додјели гранта - подршка наталитету 
(поклон честитка за новорођено дијете)

   
Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске позиције 
415200 - Грант - подршка наталитету (поклон 
честитка за новорођено дијете) у укупном 
износу од 3.600,00 КМ (словима: трихиљаде-
шестстотинаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 
 Уплата средстава из члана 1. ове 
Одлуке, за свако новорођено дијете у јануару    
2015. године, у износу од 100,00 КМ (слови-
ма: стотинуконвертибилнихмарака), вршиће 
се на текући рачун родитеља дјетета. 
 

Члан 3. 
 Саставни дио ове Одлуке је списак 
новорођене дјеце у јануару 2015. године. 
 

Члан 4. 
 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02- 54-3/15. 
Дана: 10. фебруар 2015. године 
Г р а д и ш к а            
                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 
   Зоран Латиновић с.р. 
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На основу члана 73. Статута општине 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка”, број 3/14), Правилника о распо-
дјели средстава за спорт на простору општи-
не Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка”, број 4/13 и 1/14), Програма фина-
нсирања спорта на подручју општине Гради-
шка за 2015. годину (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 11/14) и Закључка 
Савјета за спорт Скупштине општине 
Градишка број: 01-013.1-1/15 од 04.02.2015. 
године, Начелник општине  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 1. Усваја се Преглед расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2015. 
години, који се налази у прилогу Рјешења. 

 
 2.Расподјела планираних средстава 
вршиће се корисницима који дјелују у складу 
са својим статутима и важећим законским 
прописима. 
 
 3. Клубовима који нису уврштени у 
директну расподјелу средстава, а на основу 
захтјева тих клубова, може бити одобрена 
помоћ из средстава предвиђених за значајне 
спортске манифестације и дјелатности или из  
средстава за школски спорт и спортску 
рекреацију грађана. 

 
 4.Задужују се Одјељење за друштве-не 
дјелатности и Одјељење за финансије за 
реализацију овог Рјешења. 

 5.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-66-20/15. 
Датум: 09.02.2015. године 
Г р а д и ш к а   
                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 
                 Зоран Латиновић с.р. 
 
 

ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

ЗА СПОРТ У 2015. ГОДИНИ 
 

Планирана средства за спорт у 2015. 
години: 

1. Такмичарски спорт, значајне спортске 
манифестације, школски спорт и 
спортска рекреација грађана 
    400000,00 КМ 

2. Суфинансирање изградње и опрема-
ња спортских објеката    50000,00 КМ 

 
Расподјела:  

1. Такмичарски спорт 85% 
    340000,00 КМ 

2. Значајне спортске манифестације
 10%      40000,00 КМ 

3. Школски спорт и спортска рекре-
ација грађана  5%    20000,00 КМ  

 
РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

1 
Фудбал: ФК „Козара“ -  клуб од посебног интереса за општину 
Градишка                                                         110000,00 

2 Фудбал: Остали клубови 45 % 103500,00 
3 Кошарка                              20 % 46000,00 
4 Одбојка 10 % 23000,00 
5 Рукомет 6 % 13800,00 
6 Остали клубови                                                                 19 % 43700,00 

 
 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА КЛУБОВИМА ПО ГРУПАМА  
 

Начин 
исплате 

ПРВА ГРУПА: ФУДБАЛ 

ПРВА ГРУПА „А“ 

Фудбалски клубови у Премијер лиги Босне и Херцеговине % 
Годишњи 

износ 
    0 0  

ПРВА ГРУПА „Б“     
  
  Фудбалски клубови у првој лиги Републике Српске % 

Годишњи 
износ 

1. 
ФК „Козара“ Градишка - клуб од посебног интереса за општину 
Градишка  110000,00 мјесечно 
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ПРВА ГРУПА „В“     
  

  Фудбалски клубови у другој лиги РС % 
Годишњи 

износ 
1. ФК „Јединство“ Жеравица 16,9 17491,50 мјесечно 

     

ПРВА ГРУПА „Г“ 
  

  Фудбалски клубови у трећој лиги РС % 
Годишњи 

износ 
1. ФК „Дубраве“ Дубраве 7,0 7245,00 квартално 
2. ФК „Младост“ Сеферовци 7,0 7245,00 квартално 
3. ФК „Лијевче“ Нова Топола 7,0 7245,00 квартално 

ПРВА ГРУПА „Д“     
  

  Фудбалски клубови у четвртој лиги РС % 
Годишњи 

износ 
1. ФК „Слога - ДИПО“ Горњи Подградци 4,5 4657,50 квартално 
2. ФК „Торпедо“ Церовљани 4,5 4657,50 квартално 
3. ФК „Ратар“ Стара Топола 4,5 4657,50 квартално 
4. ФК „Козара“ Турјак 4,5 4657,50 квартално 
5. ФК „Бисери“ Чатрња 4,5 4657,50 квартално 
6. ФК „Слобода“ Дoњи Подградци 4,5 4657,50 квартално 
7. ФК „Јабланица - Дионис“ Јабланица 4,5 4657,50 квартално 

ПРВА ГРУПА „Ђ"     
  

  Фудбалски клубови у петој лиги РС % 
Годишњи 

износ 
1. ФК „Братство“ Козинци 2,35 2436,20 квартално 
2. ФК „Калеми“ Требовљани 2,35 2436,20 квартално 
3. ФК „Ламинци“ Ламинци 2,35 2436,20 квартално 
4. ФК „Полет“ Елезагићи 2,35 2436,20 квартално 
5. ФК „Вилуси“  Вилуси 2,35 2436,20 квартално 
6. ФК „Романовци“ Романовци 2,35 2436,20 квартално 
7. ФК „Борац“ Машићи 2,35 2436,20 квартално 
8. ФК „13 скојевки“ Грбавци 2,35 2436,20 квартално 
9. ФК „Стеван Дукић“ Рогољи 2,35 2436,20 квартално 

10. ФК „Братство“ Орахова 2,35 2436,20 квартално 
11. ФК „Обрадовац“ Градишка 2,35 2436,20 квартално 
12. ФК „Нови Напредак" Горњи Карајзовци 2,35 2436,20 квартално 
13. ФК „ОФК Омладинац“ Градишка 2,35 2436,20 квартално 

      

ДРУГА ГРУПА: КОШАРКА % 
Годишњи 

износ   
1. ОКК „Козара“ Градишка - 1. лига РС  50 23000,00 мјесечно 
2. ЖКК „Козара“ Градишка - 1. лига РС  18 8280,00 квартално 
3. КК „Лијевче“ Нова Топола - 2. лига РС - Запад  15 6900,00 квартално 
4. КК „Servitium“ Градишка - Омладинска лига 8,5 3910,00 квартално 
5. КК „Топбаскет“ Нова Топола - Омладинска лига 8,5 3910,00 квартално 

       

ТРЕЋА ГРУПА: ОДБОЈКА % 
Годишњи 

износ   
1. ОК „Градишка“ Градишка - 1. лига РС  40 9200 мјесечно 
2. ОК „Servitium“ Градишка - 2. лига РС - група 3 20 4600 квартално 
3. ЖОК „Козара“ Градишка - 2.лига РС - група 4 20 4600 квартално 
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4. ОК „Олимпик“ Градишка -2 .лига РС - група 3 20 4600 квартално 
       

ЧЕТВРТА ГРУПА: РУКОМЕТ                                                                           % 
Годишњи 

износ   
 1. РК „Градишка“ Градишка - 2. лига РС  50 6900 квартално 
2. ОРК „Козара“ Градишка - 2. лига РС  50 6900 квартално  

ПЕТА ГРУПА: ОСТАЛИ КЛУБОВИ % 
Годишњи 

износ   
1. Куглашки клуб „Козара“ Градишка - Премијер лига БиХ (м+ж) 28 12236 мјесечно  
2. Куглашки клуб „Градишка“ Градишка - Премијер лига БиХ 13 5681 квартално 
3. Куглашки клуб „Лијевче“ Нова Топола - 1. лига РС 8 3496 квартално 
4. Шаховски клуб „Лијевче“ Нова Топола - 2. лига РС 6 2622 квартално 
5. Шаховски клуб „Козара“ Градишка - 2. лига РС 6 2622 квартално 
6. Клуб малог фудбала „Градишка“ Градишка - 2. лига „Запад“ 2 874  
7. Карате клуб „Соко“ Градишка 5 2185 квартално 
8. Клуб борилачких вјештина „Нитен“ Градишка 8 3496 квартално 
9. Џиу -  џицу клуб „Самурај“ Градишка 5 2185 квартално 

10. Карате клуб „Сенсеи карате до“ Нова Топола 5 2185 квартално 
11. Кајак - кану клуб „Сава“ Градишка 7 3059 квартално 
12. Кошаркашки клуб инвалида „Козара“ Градишка - 1. лига РС 5 2185 квартално 
13. Фудбалски клуб „Старс“ Градишка (млађе селекције) 2 874   

     
 

ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ - АКТИВНОСТИ 
ОМЛАДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И ДРУГИХ ГРАЂАНА 

 Разна међушколска спортска такмичења у оквиру Малих олимпијских игара РС  и друге 
рекреативне манифестације 

 Бициклијада „Градишка 2015“ 
 Улична кошарка  „Градишка 2015“ 
 Улична одбојка „Градишка 2015“ 
 Раднички турнир у куглању „Градишка 2015“ 
 Турнир у малом фудбалу „Градишка 2015“ 
 Турнир у малом фудбалу „Крушкик 2015“ 
 Турнир у одбојци на пијеску „Подградци 2015“ 
 Светосавски турнир у стоном тенису 
 Меморијални шаховски турнир „Свето Гускић“ 
 Видовдански турнир у малом фудбалу    

 
ЗНАЧАЈНЕ СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 Избор најбољих спортиста Општине за 2015. годину 
 Међународни фудбалски турнир „Градишка 2015” 
 Финале Купа Општинског фудбалског савеза Градишка 
 Међународни женски одбојкашки турнир „Градишка јесен 2015” 
 Међународни фудбалски турнир пионира „Градишка 2015” 
 Међународно такмичење у кајаку и кануу на мирним водама 
 Међународни турнир у одбојци на пијеску 
 Међународно мото-крос такмичење 
 Меморијални фудбалски турнир „Миленко Чолаковић-Чоле“ 
 Коњичке трке (Коњички клуб „Посавко“ Градишка) 
 Меморијални фудбалски турнир ФК „Братство” Козинци 
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 Меморијални фудбалски турнир ФК „Бисери” Чатрња 
 Меморијални фудбалски турнир ФК „Слобода” Доњи Подградци 
 Меморијални фудбалски турнир ФК „13 скојевки” Грбавци 
 Остале значајне манифестације и дјелатности (трошкови спортских дворана, турнири, трке, 

кампови, стручно усавршавање тренера, одржавање спортских објеката, набавка спортске 
опреме и др.) 
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