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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 102. а у вези са чланом 
38. Став 3. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка – пречишћен текст -
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
6/10), након разматрања Извјештаја 
ореализацији Програма рада Скупштине 
општине и раду сталних радних тјела 
Скупштине општине Градишка у 2011. 
години, Скупштина општине Градишка на 30-ој 
редовној сједници одржаној 28.02. 2012. године, 
донијела је слиједећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Програма рада Скупштине општине и раду 
сталних радних тјела Скупштине општине 
Градишка у 2011. години. 
 

II 
 

Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 
17.и 33. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), а након разматрања Извјештаја о раду 
Начелника Општине и Административне 
службе општине Градишка за 2011. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 30-ој 
редовној сједници одржаној 28.02.2012.године 
донијела је следећу 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 
Усваја се Извјештај о раду Начелника 

Општине и Административне службе општине 
Градишка за 2011. годину, 
 

II 
 

Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
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На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), а након 
разматрања Програма капиталних инвестиција 
2011.-2015. године Скупштина општине 
Градишка на 30. редовној сједници одржаној 
28.02.2012. године , д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма капиталних инвестиција 
2012.-2016.године 

 
I 
 

Скупштина општине Градишка усваја 
Програм капиталних инвестиција 2012. - 2016. 
године 
 

II 
 

Програм из тачке I саставни је дио ове 
Одлуке. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
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ПРОГРАМ 
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

2012-2016. ГОДИНЕ 
 

Mатеријал који се налази у прилогу 
представља петогодишњи Програм капиталних 
инвестиција општине Градишка, који обухвата 
период 2012-2016. године  (укључујући и 
капиталне инвестиције из Акционог плана за 
2012. годину). Овај програм је као и досадашњи 
наставак активности у оквиру пројекта који је 
проводила међународна организација GAP. 
Основни циљ при изради овог и досадашњих 
програма капиталних инвестиција је одржавање 
континуитета у дијалогу између јавности, 
мјесних заједница, невладиних организација и 
локалних власти.  

Уз помоћ Програма капиталних 
инвестиција стварају се реални услови за 
финансирање наведених пројеката, како из 
властитих, тако и из средстава виших нивоа 
власти, донаторских и партнерских средстава, 
који најчешће као услов за инвестирање 
захтијевају постојање оваквог документа. 

Оваквим начином планирања се пружа 
већа шанса и укљученост јавности у развој 
заједнице, планирање инфраструктурних 
пројеката и постиже се транспарентност 
општинског планирања и доношења одлука. 
 На изради Програма капиталних 
инвестиција руководили смо се радом 
Координационог тима  који је именован 
рјешењем Начелника општине Градишка дана 
11.04.2006. године. 

Координационом тиму је на бодовање 
почетком 2012. године, пристигло 19 
инвестиционих пројеката. Поред ове активности, 
Координациони тим је разматрао и проблематику 
инвестиција које су већ дужи низ година 
евидентиране у Прогаму, које имају вриједност 
испод 50.000 КМ, и које се до сад нису 
рјешавале. Донесена је једносгласна одлука да се 
те инвестиције више не евидентирају у Програму 
капиталних инвестиција, те је овај програм тако 
и сачињен. 

У Програму капиталних инвестиција за 
период 2012-2016. године, пројекти које је 
анализирао Координациони тим, су бодовани и 
уврштени у групе по тематској припадности.  
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У прошлогодишњем Програму 
капиталних инвестиција за 2011-2015. године 
било је предвиђено инвестирање 112 пројеката, 
укупне вриједности 62.244.500 КМ. У току 2011. 
години из овог програма реализовано је 10 
пројекта, укупне вриједности од 1.290.600 КМ. 
 Програм капиталних инвестиција 
општине Градишка за период 2012-2016. године, 
представља ажурирани Програм капиталних 
инвестиција 2011-2015. године, са допуњеним 
инвестиционим пројеката који се планирају 
реализовати у наредним годинама. У 
ажурираном Програму капиталних инвестиција 
2012-2016. године изостављени су пројекти који 
су завршени у 2011. години, а додати су нови 
инвестициони пројекти који су кандидовани од 
стране јавности, мјесних заједница, невладиних 
организација и одјељења Административне 
службе Општине Градишка. 
 Програмом капиталних инвестиција 
2012-2016. године планира се реализо-вати 
укупно 89 инвестиционих пројеката. Приједлози 
за инвестирање разврстани су у 8 група, тематска 
структура је сљедећа: 
 

1.  Група А - Саобраћајна инфраструктура 
2. Група Б - Комунална инфраструктура и 

екологија 
3. Група Ц  -  Стамбени,   пословни  и 

друштвени објекти 
4. Група Д - Спорт и рекреација 
5.  Група Е - Топлификација, 

електрификација, расвјета 
6.  Група Ф - Образовање, култура и 

информисање 
7. Група Х- Туризам 
8. Група И- Остало 

 
 Ажурираним Програмом капиталних 
инвестиција 2012-2016. године, предвиђа се 
реализација 89 инвестиционих пројеката за које 
је утврђена финансијска пројекција у износу од   
59.134.300 КМ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Листа инвестиционих пројеката из 
ажурираног Програма капиталних инвестиција 

 
Програм капиталних инвестиција општине 

Градишка за период 2012-           -2016. године 
обухвата 89 инвестиционих пројеката, за које је 
утврђена финансиј-ска пројекција и који ће се 
реализовати у наредних пет година. 

Пројекти су разврстани у 8 група. 
Координациони тим за израду Програма 
капиталних инвестиција усвојио је листу 
инвестиционих пројеката по секторима (групама 
инвестиционих пројеката), који је сачињен на 
основу додијељених бодова за сваки пројекат, од 
стране сваког члана Координационог тима 
појединачно. 
 

Преглед процијењених трошкова 
инвестиционих пројеката по секторским групама је 
сљедећи: 
 

1. Група А - Саобраћајна инфраструктура, 
укупна вриједност пројеката   20.951.200 КМ 
 

2. Група Б - Комунална инфраструктура и 
екологија, укупна вриједност пројеката     
12.477.400 КМ 
 

3. Група Ц - Стамбени, пословни и 
друштвени објекти, укупна вриједност пројеката 
5.709.500 КМ 
 

4. Група Д - Спорт и рекреација, укупна 
вриједност пројеката   4.728.000 КМ 
 

5. Група Е - Топлификација, 
електрификација, расвјета, укупна вриједност 
пројеката 5.493.000 КМ 
 

6. Група Ф - Образовање, култура и 
информисање, укупна вриједност пројеката 
2.300.000 КМ 
 

7. Група Х - Туризам, укупна вриједност 
пројекта 1.391.000 КМ 
 

8. Група И - Остало, укупна вриједност 
пројеката 6.084.200 КМ 
 
 Финансијска пројекција Програма 
капиталних инвестиција за период 2012-2016 
године и реализација за сваки пројекат 
појединачно, приказана је у табелама које су 
саставни дио овог програма. 
 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Урош Граховац с.р. 
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ПРИЛОГ 
 

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ  
ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗОВАТИ У ПЕРИОДУ 2012-2016. ГОДИНЕ 

 
- ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗА 
      ПЕРИОД  2012-2016. ГОДИНЕ 

 
 

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2012-2016. ГОДИНЕ 
 

Рекапитулација укупне вриједности пројеката, укупног броја бодова 
и процентуалног учешћа групе у укупном броју бодова за пројекте 

за период 2012-2016. године 
 

Ред 
бр. 

Група Укупан 
број бодова 
за групу 

Укупна 
вриједност 
пројекта за 

групу 

Процентуално 
учешће групе у 
укупном броју 

бодова 
(3*100/укупно 3) 

1 2 3 4 5 

1 Саобраћајна инфраструктура 3.076 20.951.200 28,34 

2 Комунална инфраструктура и екологија 2.643 12.477.400 24,35 

3 Стамбени,пословни и друштвени 
објекти 1.280 5.709.500 11,79 

4 Спорт и рекреација 898 4.728.000 8,27 

5 Топлификација, 
електрификација,расвјета 875 5.493.000 8,06 

6 Образовање,култура и информација 490 2.300.000 4,51 

7 Туризам 638 1.391.000 5,88 

8 Остало 955 6.084.200 8,80 

 Укупно 10.855 59.134.300 100,00 
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На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на 30. редовној 
сједници одржаној 28.02.2012. године, донијела  
је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма подршке развоја 
пољопривреде за 2012. годину 

 
I 
 

Усваја се Програм подршке развоја 
пољопривреде за 2012. годину 
 

II 
 

Програм из предходне тачке саставни је 
дио ове Одлуке 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења , а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-57/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 17.  
Статута општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 85/05, 04/08, 01/09 и 
03/09), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 28.02. 2012. године, д о н о с и  

 
П Р О Г Р А М 

 
подршке развоја пољопривреде  за  2012. 

годину 
  

УВОД 
 

 Стабилан раст и развој пољопривредне 
производње захтјева одговарајућу материјално 
финансијск подршку.  Имајући у виду Стратегију 

развоја пољопривреде Републике Српске до 
2015. године и Стратегију развоја општине 
Градишка, предвиђено је усмјеравање 
производне структуре у правцу развоја 
воћарства, сточарства, ратарства и повртарства. 
Програмом подршке развоја пољопривреде  
општине Градишка за 2012. годину, предвиђено 
је  да средства буду усмјерена физичким лицима 
и другим субјектима (у даљем тексту 
корисници), који имају засновану или ће 
засновати пољопривредну производњу током 
2012. године. 

    Усвајањем буџета општине Градишка за 
2012. годину предвиђена средства за подршку 
развоја пољопривреде износе 200.000,00 КМ.  
Наведена  средства пласираће се за: 
 
1. депозите пољопривредних кредита 
подршку пољопривредне производње у области 
воћарства, ратарства, повртарства, сточарства, 
виноградарства, набавка пољопривредне механи- 
зације, те остале инвестиције у пољопривреди 
...........................................................100.000,00 КМ 
2. анализу плодности пољопривредног 
земљишта..............................................3.000,00 КМ 
3. накнаду штета на пољопривредним усјевима, 
насталих уљлед дејства елементарних непогода и 
осталих штета код пољо-привредних газдинстава 
(интервентно   дјеловање).................12.000,00 КМ  
4. једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња.............................10.000,00 КМ 
5. рад пољoривредних удружења...30.000,00 КМ 
6. трошкови одржавања манифестације дани 
поврћа “Лијевче 2012”.........................9.000,00 КМ 
7. трошкови  одржавања регионалне сточарске 
изложбе ..........................................9.000,00 КМ 
8. трошкови одржавање манифестације дани 
воћа  “Поткозарје 2012”......................9.000,00 КМ 
9. организовање стручних едукација, стручних 
екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима и 
др, а све у циљу едукације пољопривредних 
произвођача..........................................8.000,00 КМ 
10. остало (у случају непредвиђених трошкова )  

.......................................................10.000,00 КМ 
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ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Након усвајања Програма подршке развоја 
пољопривреде за 2012. годину, Одјељење за 
привреду ће путем средстава јавног 
информисања обавијестити пољопривредне 
произвођаче о начину остваривања и врсти 
подстицаја.   

Право на додјелу средстава из овог 
програма, остварују сви корисници, који  испуне 
опште услове из Програма подршке развоја 
пољопривредне производње. Под општим 
условима подразумијева се да корисници имају 
засновану или ће засновати пољопривредну 
производњу, односно својим дјеловањем 
доприносе развоју пољопривреде на подручју 
општине Градишка. 
  Захтјев за остваривање права на кредитна 
средства и друге видове подршке подноси се  у 
шалтер сали Административне службе Општине 
Градишка  (шалтер бр. 6).  

Уз захтјев  се прилаже сљедећа 
документација: 

 
1. потврда из АПИФ-а о регистрацији 
пољопривредног газдинства 
2. кућна листа (уколико подносилац 
захтјева није носилац пољопривред-ног 
газдинства) 
3. копија личне карте подносиоца  захтјева 
4.   копија жиро или трансакционог рачуна 
 

Износ новчаних средстава из овог 
програма је ограничен.  

Испуњеност општих услова, утврђује 
Комисија, именована од стране Начелника 
Општине.  
 Када је ријеч о кредитним средствима, 
Комисија ће увидом у поднесене захтјеве и 
приложену документацију сачинити записник и 
листу кандидата који испуњавају услове за 
додјелу кредитних средстава. Листу кандидата 
доставља банци, као приједлог за остваривање 
права на кредитна средства. 

Банка утврђује кредитну способност 
предложених кандидата, те у складу са својим 
критеријумима одобрава кредит. За све одобрене 
кредите до 5.000,00 КМ  и роком отплате до 24 
мјесеца, општина ће финансирати камату у 
цијелости. 

Предметна Комисија, одлучиваће и о 
свим другим захтјевима, које поднесу 
корисници, а  везани су за наведене ставке из 
Програма. 

Контролу утрошка одобрених средстава 
континуирано ће вршити Одјељење за привреду. 
         Средства по основу отплаћених кредита,  
усмјераваће се на посебан рачун и служиће у 
сврху стварања револвинг фонда за даљње 
подстицање пољо-привредне производње . 
           Начелик општине Градишка ће након 
усвајања овог програма донијети Правилник о 
начину коришћења средстава.  
 
Број:01-022-57/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на 30. редовној 
сједници одржаној 28.02.2012. године,      
донијела  је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма подршке  
предузетништва за 2012. годину 

 
I 
 

Усваја се Програм подршке 
предузетништва за 2012. годину 
 

II 
 

Програм из предходне тачке саставни је 
дио ове Одлуке 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења , а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-58/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 1 Страна 16 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоправи (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. 
Статута Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка“, број 08/05, 04/08, 01/09 и 
03/09) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаноj 28.02.2012. године,  д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М  
  

подршке предузетништва за 2012. годину 
 

 1. УВОД 
 
 У сврху подршке приватној иницијативи 
и предузетништву, као основе привредног 
развоја, доноси се Програм подршке 
предузетништва за 2012. годину (у даљњем 
тексту: Програм), а Буџетом општине Градишка 
за 2012. годину предвиђена су средства у износу 
од 100.000,00 КМ.  
 
  Циљ програма: 

-  развој предузетништва, кроз 
обезбјеђење новчаних средстава за покретање 
бизниса, 

-    смањење незапослености на подручју 
општине Градишка, 
- побољшање пословања  и  даљњи 

развој, 
-  подршка увођењем стандарда 

квалитета, а тиме и повећању конкурентности  
производних капацитета. 
           -  повећане производне и извозне 
орјентације предузетника са подручја  општине 
Градишка. 
 
 Наведена средства ће бити  
реализована кроз сљедеће пројекте: 
 

1. Подстицај самозапошљавања у 
општини.................................35.000,00 КМ 

2. Подстицај послодавцима за отварање 
нових радних мјеста.............35.000,00 КМ 

3. Подстицај за подршку увођења стандарда 
квалитета код предузетника (физичких и 
правних лица) .......................30.000,00 КМ           

 
 
 
 
 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
    
  Након усвајања Програма подршке 
предузетништва за 2012. годину, Одјељење за 
привреду ће путем средстава јавног 
информисања и Јавним позивом обавијестити 
предузетнике о врсти подстицаја и начину 
остваривања.     
  Право пријаве на коришћење средства из 
Програма подршке предузетништу за 2012. 
годину имају физичка и правна лица која испуне 
опште услове из Програма. Средства су 
бесповратна, а износ предвиђених средстава 
овим програмом је ограничен. 
  Захтјев за остваривање средстава 
подршке предузетништву подноси се у шалтер 
сали Административне службе Општина 
Градишка (шалтер број 7), на коме ће 
подносилац захтјева попунити потребан образац, 
те приложити документацију у зависности од 
Пројекта за који се пријављује: 
 
 1. Подстицај самозапошљавања у 
општини Градишка: 

- Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за самозапошљавање, 

- Бизнис план (према припремљеном 
обрасцу Одјељења). 

- Увјерење о незапослености, 
- Рјешење о регистрацији предузетника или 

предузећа,  
- Рјешење о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 
 

2.Подстицај послодавцима за отварање 
нових радних мјеста: 

 - Пријава послодавца за додјелу 
подстицајних средстава за отварање нових 
мјеста, 

 - Рјешење о оснивању правног лица или 
предузетника, 

 - Рјешење о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

 - План запошљавања, 
 - Потврда о ликвидности корисника 

средстава (потврда банке), 
 - Копија овјереног биланса стања и 

биланса успјеха по Завршном рачуну за 2011. 
годину (уколико су у обавези подносити завршни 
рачун по Закону),  

 - Пореско увјерење о измиреним 
обавезама по основу јавних прихода, 

 - Увјерење о незапослености за лица која 
се намеравају запослити. 
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3.Подстицај за подршку увођења 
система квалитета код предузетника: 

- Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за улагање у увођења система 
квалитета, 

-  Рјешење о оснивању правног лица или 
предузетника, 

-  Рјешење о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 

-  Потврда о ликвидности корисника 
средстава (потврда банке), 

-  Копија овјереног биланса стања и 
биланса успјеха по Завршном рачуну за  2011. 
годину (уколико су у обавези подносити завршни 
рачун по Закону),  

-  Пореско увјерење о измиреним обавезам 
по основу јавних прихода. 

 Испуњеност општих услова утврђује 
Комисија, именована од стране Начелника 
Општине. Комисија ће по утврђеном 
чињеничном стању сачини записник из кога мора 
бити видљиво да су испуњени потребни услови 
за додјелу средстава. Одлуку о додјели 
подстицајних средстава доноси Начелник 
Општине на приједлог Комисије.  

 Контролу утрошка одобрених средстава 
вршиће Одјељење за привреду. 

 Начелник општине Градишка ће након 
усвајања овог програма донијети Правилник о 
начину коришћења средстава. 
 
Број:01-022-58/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 
89.став 3. и 4. Закона о шумама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/08) и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка" број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на 30. редовној сједници одржаној 
28.02.2012. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма утрошка средстава од 
накнада за продате шумске дрвне сортименте 

у  2012. години 

I 
 

Усваја се Програм утрошка средстава од 
накнада  за продате шумске дрвне сортименте у  
2012. години 

 
II 
 

Програм из предходне тачке саставни је 
дио ове Одлуке 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења , а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-022-59/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 89. 
став 3. и 4.  Закона о шумама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 75/08) и члана 
17. и 33. Статута Општине Градишка 
(“Службени  гласник  општине  Градишка”, 
број:85/05, 04/08, 01/09, 03/09)  Скупштина  
општине Градишка на сједници одржаној 
28.02.2012. године,  д о н о с и  
  

П Р О Г Р А М 
 

утрошка средстава од накнада за продате 
шумске дрвне сортименте у 2012. години 

 
Члан 1. 

 
         Корисник шума и шумског земљишта у 
својини Републике Српске дужан је да плаћа 
надокнаду у износу од 10% финансијских 
средстава, остварених продајом шумских дрвних 
сортимената, која потичу са подручја општине, 
утврђених по цијенама франко утоварено на 
камионском путу за одређену календарску 
годину. 
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Члан 2. 
 

      Накнада из члана 1. уплаћује се на 
рачун јавних прихода општине, а може се 
трошити за развој неразвијених дијелова 
општине. 
 

Члан 3. 
 

    Буџетом Општине Градишка за 2012. 
годину планирано је да се остваре приходи по 
основу накнада из члана 1. у износу од 
500.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 

       Средства из претходног члана ће се 
утрошити за развој неразвијених дијелова 
општине и то за: 

1. Одржавање локалних путева у мјесним 
заједницама кроз које се врши транспорт дрвних 
сортимената, 

2. Асфалтирање локалних путева, 
3. Изградња јавне расвјете на локалним 

путевима, 
4. Одржавање мостова на локалним 

путевима, 
5. Реконструкција сеоских домова културе, 
6. Финансирање пројеката комуналне 

инфраструктуре у мјесним заједницама. 
 

Члан 5. 
 
         Надзор над уплатом средстава из члана 2. 
овог програма врши Одјељење за финансије. 
 

Члан 6. 
 
  Контролу утрошка средстава кроз 
реализацију наведених пројеката врши Одјељење 
за урбанизам и стамбено-комуналне послове.  
 

Члан 7. 
 

Овај програм ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка”. 
 
Број:01-022-59/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самопуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. 
Одлуке о усвајању Иниција-тиве Савеза 
градоначелника (The Covenat of Mayors initiative) 
о смањењу СО2 до 2020. године и чланова 17. и 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка на 30. 
редовној сједници одржаној 28.02.2012. године , 
д о н и ј е л а ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Акционог плана за побољшање 
енергетске ефикасности  општине Градишка 

 
I 
 

Усваја се Акциони план за побољшање 
енергетске ефикасности  општине Градишка 
/Sustainable Energy Action Plan (SEAP)/ 
 

II 
 

Акциони план из тачке I саставни је дио 
ове Одлуке 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број:01-022-56/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 7.  Закона о комуналним 
таксама (“Сл.гласник Републике Српске”, број 
4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник Републике Српске" број 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка (“Сл.гласник општине Градишка”, бр. 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка, на сједници одржаној дана 
28.02.2012.године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о комуналним таксама 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о комуналним таксама (у даљем 
тексту: Одлука), прописује се врста, висина, 
рокови, начин плаћања и ослобађање од плаћања 
комуналне таксе. 

 
Члан 2. 

 
               Плаћање комуналне таксе вршиће се у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Обвезници плаћања комуналне таксе су: 
привредна друштва (ортачка, командитна, 
друштва са ограниченом одговорношћу, 
акционарска, предузетници који обављају 
занатско-предузетничку дјелатност и другу 
дјелатност и користе предмете и услуге који 
подлијежу плаћању комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 

 (1) Комунална такса се утврђује за: 
 а) коришћење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје штампе, 
књига и других публикација. 
 б) приређивање музичких програма у 
угоститељским објектима и масовним 
скуповима, осим музике која се репродукује 
електронским и механичким средствима. 

 в) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и билборда 
поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева. 
 г) коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора и других објеката 

привременог карактера, као и картинг стазе, 
забавне паркове  и  циркусе.  

 д) коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословног простора. 
 ђ) држање пловних постројења, пловних 
направа и других објеката на води. 

 е) држање ресторана и других 
угоститељских објеката и забавних објеката на 
води. 

 ж) коришћење ријечне обале у пословне 
сврхе. 

 з) истицање пословног имена правног 
лица или предузетника на пословним 
просторијама. 

 (2) Изузетно, у случају да у складу са 
посебним прописом наплаћује закуп, не може се 
за кориштење истог простора на јавној 
површини, наплатити комунална такса из става 
1. тачка а) овог члана. 
 (3) За коришћење права, предмета и 
услуга из става 1. овог члана, за које је 
прописано плаћање комуналне таксе, не може се 
уводитит друга посебна накнада. 
 

Члан 5. 
 

  (1) Обвезник комуналне таксе је корисник  
права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање таксе. 
 (2) Таксена обавеза настаје даном 
почетка коришћења права, предмета и услуга за 
чије коришћење је прописано плаћање таксе. 
 (3) Таксене обавезе из члана 4. став 1. 
тачка а) до (ж) ове Одлуке застаријевају истеком 
двије године од дана настанка обавезе, а на 
застарјелост таксене обавезе из члана 4. став 
1.тачка 3) ове Одлуке, примјењују се прописи 
којима се уређује порески поступак. 

 
Члан 6. 

 
 (1) Од плаћања комуналне таксе 
ослобођени су: 
 а) Институције    БиХ 
 б) органи, организације и јавне установе 
Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе. 
 в) акредитоване међународне 
организације. 
 г) дипломатска и конзуларна 
представништва. 
 д) организације, односно удружења од 
јавног интереса у Републици Српској. 
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 ђ) лица којима је рјешењем Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту признато својство 
члана породице погинулог, умрлог, несталог или 
заробљеног борца,   ратни војни инвалиди и 
цивилне жртве рата. 
 (2) Захтјев за ослобађање у случајевима 
из става 1. тачка ђ) овог члана  подноси се  
Одјељењу за урбанизам, грађење,  комуналне и 
стамбене  послове Административне службе 
општине Градишка, прије истека рока за 
пријављивање, односно плаћања таксене обавезе. 
 (3)  Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе општине Градишка,  доноси рјешење о 
ослобађању од плаћања таксе и доставља 
Пореској управи Републике Српске - Подручна 
јединица Градишка. 
 

Члан 7. 
 

 Комуналне таксе из члана 4. тачка а), б), 
в), г), утврђује се сразмјерно времену коришћења 
права, предмета или услуга, а комуналне таксе из 
члана 4. тачка д), ђ), е), ж), з) Одлуке, утврђује се 
у годишњем износу. 
 

Члан 8. 
 

 (1) Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе општине Градишка појединачним 
рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне 
таксе прописане овом Одлуком у одредбама 
члана 4. тачка а) до ж). 
 (2) Против рјешења из става 1. овог 
члана, обвезник може изјавити жалбу начелнику 
општине на начин прописан Законом о општем 
управном поступку. 
 

Члан 9. 
 

 (1) Поступак утврђивања, контроле и 
наплате комуналне таксе прописане чланом 4. 
став 1. под з) Одлуке, спроводи се у складу са 
прописима којима се уређује порески поступак. 
 (2) Обвезник комуналне накнаде из става 
1. овог члана, дужан је пријавити таксену 
обавезу најкасније до 31.марта текуће године, а 
уплату извршити најкасније до 30.јуна текуће 
године. 

(3) Обвезник који у току године 
региструје дјелатност за коју се плаћа   
комунална такса из члана 4. став 1. тачка з) ове 

Одлуке, дужан је у року од 15 дана од дана 
почетка обављања дјелатности, пријавити 
таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до 
краја календа-рске године и уплатити утврђен 
износ таксе, најкасније до краја године. 
 (4) Порески обвезник који трајно одјави 
дјелатност у току календарске године, а платио је 
комуналну таксу у складу са ставом, (2) овог 
члана, има право на поврат више уплаћеног 
износа таксе, срезмјерно броју мјесеци до краја 
календарске године, у складу са прописима 
којима се уређује порески поступак. 
 

Члан 10. 
 

 Одјељење за привреду Административне 
службе општине Градишка, дужно је у року од 
пет дана од дана доношења рјешења за рад, a у 
складу са Законом о занатско-предузетничкој 
дјелатности ("Сл.гласник Републике Српске", 
број 117/11), један примјерак рјешења доставити 
Пореској управи - Подручна јединица Градишка 
и један примјерак Одјељењу за урбанизам, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе општине Градишка. 
 

Члан 11.  
 

 Принудна наплата комуналне таксе 
проводи се по прописима који регулишу 
принудну наплату пореза грађана. 
 

Члан 12. 
 

 Инспекцијски надзор над сповођењем 
члана 4. тачка а) до ж) ове Одлуке, врши 
Одјељење за инспекцијске послове 
Административне службе општине Градишка, а 
надзор над спровођењем члана 4. тачка з) ове 
Одлуке, врши Пореска управа Републике Српске. 

 
Члан 13. 

 
 Саставни дио ове Одлуке је Тарифа 
комуналних такса у прилогу. 
 

Члан 14. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним таксама 
(“Сл.гласник општине Градишка”, бр. 11/05 и 
6/06). 
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Члан 15. 
 

Одлука о комуналним таксама ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном гласнику општине Градишка”. 
 
Број:01-022-60/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
 

Тарифни број 1. 
 
 За свако истицање пословног имена 
правног лица или предузетника на пословним 
просторијама, плаћа се комунална такса у 
годишњем износу, и то: 
 

За привредна друштва која су као правна 
лица носиоци права и обавеза у смислу Закона о 
привредним друштвима: 
 

- привредна друштва а из области промета 
нафте и нафтних деривата која се налазе на 
магистралном путу ……….............2.000 КМ 
- привредна друштва из области промета 
нафте и нафтних деривата која се не налазе 
на магистралном путу……………....1.500 КМ 
- привредна друштва за експлоатацију 
камена, пијеска и шљунка ................1.000 КМ 
- привредна друштва и пословне јединице и 
други облици привредних друштава за  
телекомуникације …………............3.000 КМ 
- привредна друштва из области резане грађе 
– пилане ……….................................2.500 КМ 
- дрво-прерађивачка привредна друштва, 
финална прерада …............................1.000 КМ 
- привредна друштва из области 
грађевинарства ………………...........1.000 КМ 
- бетонаре …………………..................500 КМ 
- привредна друштва, послове јединице и 
други облици привредних друштава која се 
баве дистрибуцијом електричне енергије и 
прометом гаса.....................................2.500 КМ 
- привредна друштва из области игара на 
срећу ……………...............................1.500 КМ 
- привредна друштва из области трговине на 
велико ………….................................1.000 КМ 

- привредна друштва из области трговине на 
мало ………………...............................300 КМ 
- привредна друштва из области трговине на 
мало-трговачки центри......................2.000 КМ 
- привредна друштва из области 
угоститељства ………...........................300 КМ 
- представништва иностраних правних лица 
……………….........................................800 КМ 
- банке, филијале, експозитуре….....1.500 КМ 
- осигуравајућа друштва ……….......1.500 КМ 
- шпедиције и њихова представништва 
…………………….................................200 КМ 
- привредна друштва из области превоза лица 
у друмском саобраћају..........................500 КМ 
- привредна друштва из области 
пројектовања ……………….................500 КМ 
- телевизија и радио станице ...............400 КМ 
- привредна друштва из области графичке и 
издавачке дјелатности...........................300 КМ 
- привредна друштва из области посредовања 
………………….....................................300 КМ 
- привредна друштва из области 
пољопривредне производње................100 КМ 
- остала привредна друштва …............300 КМ 

 
Тарифни број 2. 
 
     За радње у којима физичка лица - 

предузетници, обављају предузетничку 
дјелатност у виду основног и додатног занимања: 

 
      А) Угоститељски објекти 
 
      а) група хотели (хотел, мотел, туристичко 
насеље, пансион) ......................................1.000 КМ 
      б) група кампови (камп, хостел, преноћиште, 
ловачка кућа, услуга у ванурбаним неуређеним 
условима, планински дом, апартман, соба за          
изнајмљивање, кућа за одмор, сеоско 
домаћинство, одмаралиште) ......................500 КМ 
      в)  група ресторани (ресторан) ............300 КМ  
      г)  група ресторани (пекотека, гостионица, 
ћевапџиница, роштиљница, бурегџиница, 
пицерија, објекат брзе хране).....................150 КМ 
      д) група ресторани посластичарница, домаћа 
кухиња...........................................................100 КМ  
      ђ) група ресторани - салон за посебне 
прилике који приређује умјетнички програм, а 
организује масовне скупове .......................500 КМ 
      е)  група барови (кафана, кафе бар, бар на 
отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма, 
коноба) .........................................................150 КМ 
      д)  ноћни клуб, ноћни бар, диско бар, диско-
клуб, дискотека ...................................3.000 КМ
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Комунална такса предузетницима који 
обављају занатско-предузетничку дјелатност 
сезонски, утврђује се сразмјерно броју мјесеци за 
који је регистрована дјелатност, која може бити 
најдуже (6) шест мјесеци у календарској години. 
 
Б) Трговинске радње 
 
     - драгстори ..............................................200 КМ 
     - самопослуге ………..............................200 КМ 
     - продавнице, бутици и киосци …........100 КМ 
     
В)  Остале дјелатности 

 
- нотари ..................................................500 КМ 
- адвокатске канцеларије .....................400 КМ 
- приватне здравствене ординације.…500 КМ 
- стоматолошке ординације …….........500 КМ 
- ветеринарске и и пољопривредне апотеке 
……………….........................................300 КМ 
- здравствене апотеке …………….......300 КМ 
- биљне апотеке ……............................300 КМ 
- посредничке, правне и књиговодствене 
услуге …….….......................................200 КМ 
- софтверске услуге …..………............200 КМ 
- ауто школе ……..................................300 КМ 
- каменоресци …...................................800 КМ 
- златарска дјелатност ………..............400 КМ 
- производња безалкохолних пића 
…………………….................................300 КМ 
- фризери и козметичари …….............150 КМ 
- пржионице каве ………......................150 КМ 
- аутомеханичари, аутолимари, 
електромеханичари и столари .........…150 КМ 
- израда крзнарских одјевних предмета 
………………….....................................200 КМ 
- израда бетонске галантерије, предмета од 
гуме и пластике, текстилних предмета, 
производња трикотаже и играчака 
………………….............................……150 КМ 
- занатске дјеланости у области 
грађевинарства (зидари, тесари, лимари,   
бравари, подополагачи, молери,  
водоинсталатери и 
електроинсталатери).............................150 КМ 
- произвођачи намјештаја, тапетари 
.………………....................................... 200 КМ 
- аутопраоне и вулканизерске радње 
………………….....................................100 КМ 
- пекаре ..................................................200 КМ 
- клаонице ..............................................200 КМ 
- остале занатске дјелатности 
……………………................................100 КМ. 

 За радње у којима физичка лица - 
предузетници обављају предузетничку 
дјелатност у виду допунског занимања, утврђује 
се тарифа комуналне таксе у износу од 1/2 
износа прописаног тарифним бројем 2. 
 

Тарифни број 3. 
 
 Коришћење витрина ради излагањa робе 
ван пословних просторија, те коришћење 
простора на јавним површинама: 
 
 а) коришћење витрина ради излагањa 
робе ван пословних просторија по 
1m2.................................................30 КМ годишње, 
 б) за заузимање јавних површина за 
извођење манифестација, забавног карактера, 
забавни парк, рингишпила, и сл. по 1 м2 
.............................................................5 КМ дневно, 
 в) за заузимање тротоара за вријеме 
извођења грађевинских радова по 1 м2 
.............................................................1 КМ дневно, 
 г) за прекоп саобраћајнице по дужном 
метру.................................................20 КМ дневно, 
 д) за прекоп зелене површине по дужном 
метру.................................................20 КМ дневно. 
  
 Обавеза прописана тачком б), настаје 
приликом закључења уговора о закупу јавне 
површине, а обавезе прописане тачкама в), г), д) 
овог члана, доспијевају прије почетка извођења 
радова, у моменту преузимања одобрења за 
извођење радова. 
 

Тарифни број 4. 
 

 Истицање рекламе на јавним и другим 
површинама: 
 
 За истицање реклама на паноима дуж 
градских улица и локалних путева,годишње: 
 
 а) за рекламе површине до 2 м2 - 
једнострано ..................................................100 КМ 
- двострано ...................................................200 КМ 
 б) за рекламе површине од два до 4 м2 - 
једнострано ..................................................300 КМ 
             
- двострано ...................................................400 КМ 
 в) за рекламе површине преко 4 м2 - 
једнострано ..................................................500 КМ 
- двострано ..................................................600 КМ. 
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НАПОМЕНА:  
Уколико је реклама истакнута у периоду 

краћем од једне године, такса се обрачунава у 
сразмјерном износу према броју дана колико је 
реклама била истакнута.  

Такса се наплаћује приликом издавања 
локацијских услова, односно  до 31.03. за сваку 
наредну календарску годину, уколико се 
локацијски услови издају на период дужи од 
једне године. 
 

Тарифни број 5. 
 
 Држање пловних постројења, пловних 
направа и других објеката на води, држање 
ресторана и других угоститељских објеката на 
води, те коришћење ријечне обале у пословне 
сврхе:  

а) за држање пловних постројења, пловних 
направа и других објеката на води ..............50 КМ 

б) за држање ресторана и других 
угоститељских објеката и забавних објеката на 
води ..............................................................300 КМ 

в) за коришћење ријечне обале у пословне 
сврхе .............................................................500 КМ 
 
 Обавеза прописана под а) настаје уписом 
пловила у регистар који води Одјељење за 
привреду Административне службе општине 
Градишка, под б) доношењем рјешења за рад, а 
под в) даном почетка коришћења права, 
предмета и услуга. 

 
Тарифни број 6. 

 
 За привремени боравак у хотелима, 
мотелима и другим објектима за смјештај: 
 
  - за домаће и стране госте такса –
дневно..............................................................2 КМ. 
  
 Под привременим боравком у смислу 
овог тарифног броја подразумијева се боравак до 
30 дана. 
 
 Ако лицима на привременом боравку 
смјештај дају привредна друштва, друге 
организације и кућна радиност, иста су дужна да 
обрачунају таксу за привремени боравак и да 
исту уплаћују од 1. до 15. у мјесецу. 
 
 

 Од плаћања боравишне таксе ослобођени 
су: 
 
 1. дјеца до (12) дванаест година старости. 
 2. слијепа, глува и остала лица са тешким 
психофизичким инвалидитетом. 
 3. учесници школских екскурзија које 
организују школске установе (основног, средњег 
и високог образовања). 
 4. лица која на лијечење у лијечилишта 
упуте здравствене установе.  
 5. лица која обављају сезонске послове са 
пријављеним боравком у туристичком мјесту. 
 6. лица која организовано бораве у 
смештајном објекту ради извођења наставе, 
истраживања, еколошких и сличних акција, осим 
спортиста који се налазе на припремама и 
такмичењима. 
 7. страни држављани који су по 
међународним прописима, конвенцијама и 
споразумима ослобођени плаћања таксе. 
 
Број:01-022-60/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  
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                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 38. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 55/10) и чланова 
17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној  28.02. 2012. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању Нацрта измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8-

источни дио градске зоне Градишка 
"Градишка-исток" 

 
Члан 1. 

 
 Утврђује се Нацрт измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8-
источни дио градске зоне Градишка "Градишка-
исток" ( Удаљем тексту: Нацрт плана). 
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Члан 2. 
 
 (1) Нацрт плана ће се изложити на јавни 
увид у периоду од 23. марта  до 23. априла  2012. 
године. 

 (2) О стављању Нацрта плана на јавни 
увид  јавност ће бити обавјештена огласом који 
ће се објавити у најмање два средства јавног 
информисања 15 дана прије почетка јавног 
увида,  као и понављањем  огласа два дана 
узастопно прије почетка јавног увида. 

 
Члан 3. 

 
Нацрт плана ће бити  изложен у 

просторијама Административне службе општине 
Градишка и  просторијама носиоца израде плана 
- «Урбис центар» д.о.о. Бања Лука. 

 
Члан 4. 

 
(1) Јавни увид ће се вршити увидом у 

текстуални и графички дио Нацрта плана. 
(2) У току трајања јавног увида могу се 

давати примједбе, приједлози и мишљења који ће 
се уписивати у свеску са нумерисаним странама 
(која се налази у просторијама у којима се Нацрт 
плана излаже) или се могу доставити Одјељењу 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове у писменој форми. 

(3) Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, као носилац 
припреме  плана и  «Урбис центар» д.о.о. Бања 
Лука, као носилац израде плана, ће обезби-једити 
да се заинтересованим лицима дају детаљне 
информације и објашњења о Нацрту плана, као и 
помоћ у формулисању  примједби. 
 

Члан 5. 
 
 Елаборат Нацрта плана, који се састоји 
од текстуалног и графичког дијела, урађен од 
«Урбис центар» д.о.о. Бања Лука у фебруару 
2012. године је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Градишка». 
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На основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 41/03), члана 73. Закона 
о здравственој заштити (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09), члана 18. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана 
33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09) Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 28.02. 2012. године,        
д о н и ј е л а   је 

 
О Д  Л  У  К  У 

 
о утврђивању  критерија за именовање 

директора 
ЈЗУ ''Дом здравља'' Градишка 

 
I 
 

    Овом одлуком ближе се утврђују услови и 
критерији за избор и именовање    директора ЈЗУ 
''Дом здравља“ Градишка.  

 
II 
 

Опис послова: 
 
           Послови директора утврђени су Законом о 
здравственој заштити, Законом о систему јавних 
служби  и  Статутом наведене установе. 
 

III 
 

Општи  услови за кадидате су:  
 
1.   Да су држављани  БиХ; 
2. Да су старији од 18 година; 
3. Да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу у БиХ као резултат 
дисциплинске мјере у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса; 

4. Да нису осуђивани за кривично дјело које их 
чини неподобним за обављање   

      послова директора;  
5. Да се против њих не води кривични 

поступак; 
6. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава 

БиХ. 
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Посебни услови за кандидате су: 
  
- ВСС, висока стручна спрема (VII степен): 
 
1. Доктор медицине специјалиста, доктор 

стоматологије специјалиста, дипломирани                       
економиста или дипломирани правник са 
менаџерским искуством у   здравству, 

2. најмање 5 година радног искуства у струци.   
 

IV 
 

          (1) Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
          (2) Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, а именује је Начелник Општине. 

 
V 
 

           (1) Конкурс ће расписати Начелник 
општине Градишка и биће објављен у ''Слу-
жбеном гласнику Републике Српске'' и Дневном 
листу ''Независне новине'' Бања Лука. 
              (2) Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана последњег објављивања.  

 
VI 

 
           Директора ЈЗУ ''Дом здравља“ Градишка 
именоваће Скупштина општине на мандатни 
период од четири године на основу ранг листе 
коју ће утврдити Комисија за избор и 
прибављеног мишљења  Министра здравља и 
социјалне заштите Републике Српске.  

 
VII 

 
           Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-62/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 
 
 

На основу члана 13. став 1. алинеја 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана   2. став 1. тачка д. и члана 6. 
Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, броj 124/11) и 
чланова 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка”, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 28.02.2012.  
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

o измјенама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима 

 на подручју општине Градишка 
                                          

Члан 1. 
 

У Одлуци о јавним паркиралиштима на 
подручју општине Градишка  (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 9/11), иза 
члана 2.  додаје се нови члан 2а. који гласи: 
 

''Члан 2а. 
(1) Управљање јавним паркиралиштима 

представља комуналну дјелатност од посебног 
јавног интереса. 

(2) Управљање јавним паркиралиштем 
обухвата: одржавање, чишћење, постављање 
саобраћајне сигнализације на јавним 
површинама и објектима изграђеним за 
паркирање моторних возила, као и уклањање, 
премјештање и блокирање непрописно 
паркираних возила. 

(3) Обављање послова управљања јавним 
паркиралиштима врши се у складу са Законом о 
комуналним дјелатностима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 124/11). '' 
 

Члан 2. 
 
Иза члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи: 
 

''Члан 6а. 
          

 Цијена паркирања на јавним 
пракиралиштима обухвата накнаду за управљање 
јавним паркиралиштима и накнаду за коришћење 
јавних паркинг простора.''  
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Члан 3. 
 

          У члану 25. ставови 1. и 2. мијењају се и 
гласе: 
 
         ''(1) Послове блокирања и деблокирања 
возила обезбјеђује општински орган за послове 
саобраћаја, а врши их правно лице коje обавља 
пословe управљања јавним паркиралиштима. 
         (2) Послове премјештања возила 
специјалним возилом обезбјеђује општински 
орган за послове саобраћаја, а врши их правно 
лице које  обавља послове управљања јавним 
паркиралиштима уз асистенцију припадника  
МУП-а.'' 
 

Члан 4. 
 

          У члану 26. став 1.  мијења се и гласи:                                                  
                                         
        ''За штету насталу на возилу за вријеме 
премјештања возила на депо за чување и штету 
за вријеме чувања на депоу, као и штету насталу 
приликом блокирања и деблокирања возила 
одговорно је правно лице коjе обавља пословe 
управљања јавним паркиралиштима.'' 

 
Члан 5. 

 
         У члану 32. став 7. мијења се и гласи: 
 
        ''Умањена цијена паркирања за кориснике из 
става 1. овог члана износи 30% од цијене 
утврђене овом одлуком.“    
 

Члан 6. 
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-63/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чланова 7, 13, 14, 17, 20, 21, 34. 
и 39. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
112/06) и чланова 17. и 33. Статута Општи-не 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 28.02.2012. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама Одлуке о 
грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Градишка“, број 
6/07, 6/09 и 3/11), у члану 54. став 2. се брише. 
 

Члан 2. 
 
У члану 55. ријечи „индивидуалне 

стамбене објекте“ замјењују се ријечима 
„стамбени простор“. 

Члан 3. 
 

Члан 56. Одлуке мијења се и гласи: 
 

„Код доградње или надоградње 
постојећих објеката, код замјене старих објеката 
новим и код промјене намјене објекта или дијела 
објекта инвеститор је дужан платити разлику 
накнаде за уређење грађевинског земљишта за 
површину дограђеног дијела, разлику у 
површини између старог и новог објекта, као и 
разлику у висини накнаде обра-чунате према 
попустима из члана 55., односно ослобађањима 
из члана 58. ове oдлуке.“   

 
Члан 4. 

 
У члану 58. Одлуке брише се тачка, 

ставља зарез и додају ријечи „те за изградњу 
производних објеката са пратећим садржајима, 
уколико се исти не граде у I, II и III зони 
градског грађевинског земљишта.“  
 

Члан 5. 
 

У члану 80. у дијелу I ЗОНА у трећем и 
четвртом реду ријечи „укључујући и планирану 
Агрозону“ се бришу, а у шестом реду број „50“ 
се замјењује бројем „100“. 
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У истом члану у дијелу II ЗОНА, у 
другом реду послије заграде и зареза додају се 
ријечи „земљиште у обухвату Регулационог 
плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи 
(уколико није обухваћено у првој зони)“. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-022-64/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 22. Закона о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'', брoj 124/11),члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник 
Општине Градишка'', брoj 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 28.02.2012. године,  д о н и ј е л а  
ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о комуналној накнади 
 

Члан 1. 
 

       У Одлуци о комуналној накнади-
пречишћени текст (''Службени гласник општине 
Градишка'' број 5/11 и 9/11) члан 12. став 1. 
мијења се и гласи: 
 
         ''Комунална накнада се не плаћа за: 
ђачке домове, домове за смјештај старих, 
изнемоглих и незбринутих лица, објекте 
социјалне и дјечије заштите, објекте који се 
користе за хуманитарне сврхе, објекте органа и 
фондова Републике Српске, органа локалне 
самоуправе, противпожарне заштите, објекте 
предшколског васпитања и образовања, основног 
средњег и високог образовања, културе, 
умјетности, физичке културе спорта и науке, 
објекте здравствених установа, објекте које 
користи гранична полиција Босне и Херцеговине 
за обављање своје дјелатности, вјерске објекте и 
гробља.'' 
 

       Став 2.  брише се. 
 
      Досадашњи ставови 3. и 4. постају 
ставови 2. и 3.                                         
  

Члан 2. 
 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
                                                               
Број:01-022-65/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 17. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 
96/05) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 28.02. 2012. године,   д о н и ј е л а   
је  
 

О Д Л У К У  
 

о измјени Одлуке о платама  
функционера општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о платама функционера 

општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка“, број:10/08 и  3/11)  у члану  1. проценат 
''15 %“ замјењује се процентом ''10 %“. 
 

Члан 2. 
 

Одлука се примјењује од 01.01. 2012. 
године и објавиће се у  ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-66/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 16. став 1. тачка д/ 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске,  (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 112/06), а у вези са  чланом 348. став 3. 
тачка д/  Закона о стварним правима, (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 124/08,95/11) и 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
13/02, 87/07, 50/10),  и чл. 17. и 33. Статута  
Општине Градишка (Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09) у предмету 
формирања  грађевинских парцела по захтјеву 
Шљивар Дарка из Градишке, Скупштина 
општине Градишка, на сједници одржаној дана 
28.02.2012. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, са Шљивар 

Дарком из Градишке 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за закључење уговора 
о продаји непосредном погодбом, ради 
формирања грађевинских парцела (двије), 
неизграђеног градског грађевинског земљишта  
означеног као: 
 
           - к.ч.бр. 650/56, „Тук уз канал“,  пашњак 3. 
класе  у пов. од 476 m2 
           - к.ч.бр. 650/60, “Тук уз канал“,  пашњак 3. 
класе  у пов. од 146 m2 
 
             уписана  у п.л.бр. 192 к.о.Бок Јанковац  са 
правом располагања општине Градишка са 1/1 
дијела. 

 
Члан 2. 

 
Шљивар Дарко је дужан платити накнаду 

за продато земљиште општини Градишка по 
тржишној цијени земљишта у износу од 20,00 
КМ/m2, што за 622 m2  износи 12.440,00 КМ 
(дванаестхиљадачетиристотинечетрдесетконверт
ибилнихмарака). 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке 1. ове одлуке са Шљивар Дарком 
из Градишке. 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-022-68/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 16. став 1. тачка д/ 
Закона  о грађевинском земљишту Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Срспке'', 
број112/06), а у вези са чланом 348. став 3. тачка 
д/ Закона о стварним правима  (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 124/08, 95/11), 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
13/02, 87/07, 50/10) и чл. 17. и 33. Статута  
општине Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09), у 
предмету формирања грађевинске парцеле по 
захтјеву ''Градишка тржница“ а д Градишка из 
Градишке, Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној дана 28.02.2012. године,   д о 
н и ј е л а     је 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји  неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом , са 
''Градишка тржница“ а. д.  Градишка из 

Градишке. 
 

Члан 1. 
 

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

-к.ч.бр.753/2, Ул.“Проте Душана 
Суботића“, градилиште у површини од.....307 m2, 

-к.ч.бр.754/2, Ул.“Чеде Ковачевића“, 
улица у површини од....................................438 m2, 

-к.ч.бр.754/6, Ул.“Босе Живковић“, улица  
у површини од.................................................29 m2, 

-к.ч.бр.766/1,Ул.“Чеде Ковачевића“,улица 
у површини од..................................................86 m2 
 

уписана  у п.л.бр.2689  к.о. Градишка-град , 
уписаног са правом располагања општине 
Градишка.              
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Члан 2. 
 

''Градишка тржница“ а д Градишка  из 
Градишке је дужна платити накнаду за продато 
земљиште општини Градишка, по тржишној 
цијени земљишта у износу од 120 КМ/m2 што за 
860 m2 износи 103.200,00 КМ   
(стотинутрихиљадедвијестотинеконвертибилних
- марака). 

Члан 3. 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке 1. ове одлуке са ''Градишка 
тржница“ а д Градишка из Градишке. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''. 

 
Број:01-022-69/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 16. став 1. тачка д/ 

Закона  о грађевинском земљишту Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске, 
број 112/06), а у вези са чланом 348. став 3. тачка 
д/ Закона о стварним правима  (''Службени 
гласник Републике Српске,  број 124/08, 95/11) и 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
13/02, 87/07, 50/10) и чл. 17. и 33.  Статута  
Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09), у 
предмету комплетирања  грађевинске парцеле по 
захтјеву Делић Селиме и Делић Златана из 
Градишке, Скупштина општине Градишка,на 
сједници дана 28.02. 2012. године,  д о н и ј е л а    
је  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ,  
са Делић Селимом и Делић Златаном из 

Градишке 
 

Члан 1. 
 

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

 
-к.ч.бр.1167/7, Ул.“Текија“, воћњак  3 

класе  у површини од  71 m2, 
 

уписана  у п.л.бр. 2689 к.о.Градишка-град 
, уписаног са правом располагања општине 
Градишка са 1/1 дијела. 

 
Члан 2. 

 
Делић Селима и Делић Златан из 

Градишке су дужни платити општини Градишка 
накнаду за продато земљиште по тржишној 
цијени земљишта у износу од 35 КМ/m2, што за 
71 m2 износи 2.485,00 КМ 
(двијехиљадечетиристотинуосамдесетпетконверт
и-билнихмарака). 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник општине 

Градишка да у име општине Градишка закључи  
уговор из тачке 1. ове одлуке са Делић Селимом  
(2/3 дијела) и Делић Златаном (1/3 дијела) из 
Градишке. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Градишка''.„ 

 
Број:01-022-70/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету замјена некретнина, по захтјеву  Котур 
Драгана, сина Стојана из Градишке, на основу 
члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске", број 
112/06), члана 6. Одлуке о грађевинском 
земљишту ("Службени гласник општине 
Градишка", број 6/07, 6/09 и 3/11) и члана 17. и 
33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09 ), на сједници одржаној дана 28.02. 2012. 
године,  донијела је  

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење Уговора о 
замјени некретнина са Котур   Драганом, 

сином Стојана, из Градишке 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност за закључење Уговора 
о замјени некретнина са Котур Драганом, сином 
Стојана из Градишке, којим општина Градишка 
даје у замјену Котур Драгану, сину Стојана из 
Градишке, грађевинско земљиште означено као:  

-к.ч.бр. 688/11 НОВА ГАПА, пашњак  3. 
кл. у пов од 522 m2 

-к.ч.бр. 688/20 НОВА ГАПА, пашњак  3. 
кл. у пов од 496 m2 и  

-к.ч.бр. 688/21 НОВА ГАПА, пашњак  3. 
кл. у пов од 496 m2, све уписане у п.л. 192 к.о.Бок 
Јанковац, на општини Градишка са 1/1 дијела,  

а  Котур Драган  даје у замјену Опшини 
Градишка земљиште означено као:  

-к.ч.бр. 1674/2 ЧАИРЕ,   ливада 4. кл. у 
пов од 700 m2 и  

-к.ч.бр. 1674/3 ЧАИРЕ, ливада 4. кл. у 
пов од 565 m2, обе уписане у п.л. 418  к.о. 
Градишка –село.  
 

Члан 2. 
 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
општине Градишка и Котур Драгана, сина 
Стојана (разлика у вриједности некретнина, 
укњижба и др.). 

 
Члан 3. 

 
 Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Котур Драганом 
сином Стојана из Градишке . 

 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ’’Службеном 
гласнику општине Градишка’’.      
 
Број:01-022-71/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 23. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08 и 95/11), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 28.02.2012. 
године, доноси  
 

О Д Л У К У  
 

о давању сагласности за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за закључивање 
уговора на основу којег „Велетрговина“ а.д. 
Градишка обавезе према општини Градишка по 
основу комуналне накнаде у износу од 
125.297,66 КМ  измирује на начин да умјесто 
уплате новчаног износа изврши пренос 
власништва на непокретности означеној  као: 
 
- к.ч. број  1682/131 „Тркалиште“, пашњак 1. 

класе у површини од 1768 m2 
уписане у п.л. број 2062/12, КО Градишка село, 
са правом располагања „Велетрговине“ а.д. 
Градишка  са 1/1. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност некретнине из претходног 
члана процијењена је од стране сталног судског 
вјештака грађевинске струке на износ од 
140.880,00 КМ. 
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Члан 3. 
 

(1)Уговор потписан на основу ове одлуке 
представљаће правни основ за стицање права 
својине општине Градишка на наведеној 
непокретности, а разлика новчаног износа од 
15.582,34 КМ као аконтативна уплата комуналне 
накнаде од стране „Велетрговине“ а.д. Градишка 
општини Градишка за 2012. годину.   

(2) Општина ће на основу ове одлуке код 
Основног суда Градишка повући приједлоге за 
извршења по основу комуналне накнаде и 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
поднесене до датума доношења Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се Начелник Општине да у 
име општине Градишка закључи уговор којим ће 
се регулисти испуњење обавеза „Велетрговине“ 
а.д. Градишка према општини Градишка по 
основу комуналне накнаде како је то наведено у 
члану 1. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-022-72/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 348. Закона о ствaрним 

правима (''Службени гласник Републике Српске''  
број 124/08 и 95/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. и 
33. Статута Општине Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09), Скупштина општине Градишка, на 
сједници одржаној  28.02. 2012. године, доноси 

 
О Д Л У К  У 

 
о замјени пословних  простора 

између Општине Градишка и  ''Крајина 
осигурање'' а.д. Бања Лука 

 

I 
 
Даје се сагласност за закључење уговора 

о замјени пословних простора у власништву  
Општине Градишка означених као: 
- пословни простор као посебан дио 
стамбено-пословне зграде у Градишци, у Ул. 
Видовданска бб, у објекту зв. ''Мост'', у 
површини од 456,38 m2, саграђеном на к.ч. број 
541/1 и 543/1, у к.о. Градишка град, етажна 
цјелина на другом, трећем и четвртом спрату 
означен са ''Кула''  Г/II , Г/III, Г/IV,  уписан у 
Књигу уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних просторија и гаража, лист број 
783 у к.о. Градишка град, 
- пословни простор као посебан дио стамбено-

пословне зграде у Градишци, у Ул. 
Козарских бригада бб, у објекту зв. 
''Mikrofin'', у површини од 63,72 m2, 
саграђеном на к.ч. број 1320, у к.о. Градишка 
град, етажна цјелина у приземљу Л 1, уписан 
у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија и 
гаража, лист број  784 у к.о. Градишка град, 

- пословни простор као посебан дио пословне 
зграде у Градишци, у Ул. Видовданска бр 6, у 
објекту зв. ''црвена зграда'', у површини од 
279,68 m2, саграђеном на к.ч.број 467 и 476, у 
к.о. Градишка град, етажна цјелина на  
трећем спрату, уписан у Књигу уложених 
уговора о продаји пословних зграда, 
пословних просторија и гаража, лист број 
141,  у к.о. Градишка град, 

 
за пословни простор у власништву ''Крајина 
осигурање'' а.д. Бања Лука  означен као: 
- пословни простор као посебан дио пословне 

зграде у Градишци, у Ул. Видовданска 1А, у 
површини од 781,10 m2, саграђеном на к.ч. 
број 948/3, у к.о. Градишка град, двоетажна  
цјелина (П+1), уписан у Књигу уложених 
уговора о продаји пословних зграда, 
пословних просторија и гаража, лист број 667 
у к.о. Градишка град 
 

II 
 
Овлашћује се Начелник Општине да 

закључи уговор о замјени некретнина из тачке I 
ове одлуке са ''Крајина осигурање'' а.д. Бања 
Лука   
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III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 

 
Број:01-022-67/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету исправке грешке у рјешењу, по 
захтјеву Сладојевић Здравка, сина Србобрана из 
Градишке, на основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08 и 1/09), на сједници одржаној дана 
28.02. 2012. године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Исправља се грешка у Рјешењу Скупштине 

општине Бос. Градишка број: 03/4-475-148 од 
22.05.1979. године, у предмету додјеле 
грађевинског неизграђеног земљишта у 
друштвеној својини, тако да у тачки 1. 
диспозитива,  умјесто: 
"Сладојевић (Слободана) Здравко ", 
треба да стоји: 
"Сладојевић (Србобран) Здравко. 

  
2. Исправка грешке производи правно дејство 

од дана од када производи правно дејство 
рјешење које се исправља. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Сладојевић Здравко из Градишке, поднио 

је захтјев за исправку грешке у рјешењу 
Скупштине општине Бос. Градишка, број: 03/4-
475-148 од 22.05.1979. године, у предмету 
додјеле грађевинског неизграђеног земљишта у 
друштвеној својини, у којем је погрешно уписано 
име његовог оца, тако што је умјесто имена 
Србобран, погрешно уписано име Слободан. Уз 
захтјев је приложио извод из МКР број: 03/1-200-
1-737/12 од 19.01.2012. године. 

Поступајући по захтјеву за исправку 
грешке, извршен је увид у извод из МКР број: 
03/1-200-1-737/12 од 19.01.2012. године, из којег 
се види да је име оца подносица захтјева, 
Сладојевић Здравка, Србобран, а не Слободан. 
 

На основу напријед изнесеног, у смислу 
члана 207. ЗОУП-а ("Службенио гласник 
Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10), 
којим је прописано: да је орган који је донио 
рјешење односно службено лице које је 
потписало и издало рјешење може, у свако 
вријеме, исправити грешку у именима и 
бројевима, писању или рачунању, као и друге 
очигледне нетачности у рјешењу или у његовим 
овјереним преписима, одлучено је као у 
диспозитиву овог закључка . 

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против овог закључка не може се 
изјавити жалба, али се може покренути управни 
спор тужбом код Окружног суда у Бањалуци, у 
року од 30 дана од дана пријема овог закључка . 

Тужба се подноси непосредно Суду, у 
два примјерка . 

 
Број:01-475-16/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
На основу члана 19. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07)  и члана 109. 
алинеја 2. Пословника о раду Скупштине 
општине Градишка - пречишћен текст - ( 
„Службени гласник општине Градишка, број 
6/10), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 28.02.2012.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању сагласности на Програм рада 
Агенције за локални развој Градишка за 2012. 

годину 
 

I 
 

Даје се сагласност на Програм рада 
Агенције за локални развој Градишка за 2012. 
годину 
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II 
 

Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 
Број:01-013-4/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07), члана 73. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09)  и члана 33. 
Статута Општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 28.02. 2012. године ,                       
д о н и ј е л а    ј е  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрјешењу  директора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка  

 
I 

 
Прим. др Богдан Миленковић из 

Градишке, разрјешава се дужности директора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
 

II 
 
 Разрјешење из претходне тачке врши се 
са  25.03. 2012. године. 
 

III 
 
 Рјешење  ступа на снагу 25.03.2012. 
године,  а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-11/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07), члана 73. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 106/09) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09),  
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 28.02. 2012. године,  д о н и ј е л а    
ј е  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању   вршиоца дужности директора  
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

 
 Прим. др Богдан Миленковић из 
Градишке, именује се за вршиоца дужности 
директора  ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.  
 

II 
 
 Именовање из претходне тачке врши се 
са 25.03.2012. године, а примјењиваће се до 
окончања поступка именовања директора на 
мандатни период путем јавног конкурса. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу 25.03.2012. 
године,  а објавиће  се  у „Службеном  гласнику 
општине Градишка“. 
  
Број:01-111-12/12 
Датум:28.02.2012.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона 
о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 11. Одлуке о оснивању Административне 
службе општине Градишка „Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08 и 2/10) и члана 
28. Статута општине Градишка («Службени 
гласник општине Градишка», број 8/05 , 4/08, 
1/09 и 3/09), Начелник општине Градишка           
д о н о с и  
 

ПРАВИЛНИК 
 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА  

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Административне 
службе општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08, 5/09, 1/10, 2/10, 
8/10 и 6/11)    ( у даљем тексту : Правилник ), у 
члану 8. врше се слиједеће измјене и допуне:  
 
- под 02- КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ   
 
Иза радног мјеста „02.005 Савјетник начелника 
општине“ систематизује  се радно мјесто „02.130 
Савјетник начелника општине за  развој и ино 
улагање“-1 извршилац. 
Укупан број извршилаца у Кабинету „20“ 
замјењује се бројем „21“. 
 
- под 03 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ 
 
У Одсјеку за информатику брише се радно 
мјесто „03.041 Стручни сарадник за 
информатику“ и систематизује радно мјесто 
„03.041 Виши стручни сарадник за 
информатику“-1 извршолац. 

 
 
 
 
 

- под 05 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 
У Одсјеку за пољопривреду иза радног мјеста 
„05.081 Стручни сарадник за пољопривреду“ 
систематизује се радно мјесто „05.131 Стручни 
сарадник за геодетске послове“ – 1 извршилац. 
Укупан број извршилаца у одјељењу „12“ 
замјењује се бројем „13“.  
 
- под 06 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
Одјељење се организује како слиједи:     
 
Шифра Извршиоци Број 

извршилаца 
06.082 Начелник одјељења 1 
   
06.992 Стручни сарадник за 

административне послове 
1 

06.085 Виши стручни сарадник за социјалну 
и здравствену заштиту 

1 

06.087 Виши стручни сарадник за 
информисање и религију 

1 

06.089 Виши стручни сарадник за избјегла и 
расељена лица 

1 

   
 Одсјек за јавне службе, културу, 

спорт и  омладину 
 

06.083 Шеф одсјека 1 
06.084 Самостални стручни сарадник  за 

нормативно-правне послове и 
образовање 

1 

06.086 Виши стручни сарадник за културу и 
спорт 

1 

06.101 Самостални стручни сарадник за 
питања младих, демографију и 
невладин сектор 

1 

 Укупно 9 
 

-       под  09 -   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НСПЕКЦИЈЕ 
 
У Одјељењу за инспекције за радно мјесто 
„09.121 Инспектор за санитарну заштиту“ број 
извршилаца „3“ замјењује се бројем „1“ и 
систематизује радно мјесто „09.132 Инспектор за 
храну“- 2 извршиоца. 
Иза радног мјеста  „09.123 Ветеринарски 
инспектор“ систематизује се радно мјесто 
„09.133 Самостални стручни сарадник за 
праћење  заразних и паразитских болести 
животиња“ – 1 извршилац и за радно мјесто 
„09.019 Комунални полицајац“  број извршилаца  
„3“ замјењује се бројем „4“.                        
Укупан број извршилаца у Одјељењу  „22“ 
замјењује се бројем „24“. 
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Члан 2. 

 
У члану 9. Правилника врше се слиједеће измјене и допуне: 
 
У Кабинету Начелника       систематизује  се   радно мјесто: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   02.130 
 
 

 
Савјетник  начелника  општине за  развој и  ино улагања 

 
 
-врши промоцију могућности и потенцијала за инвестирање у општину 
Градишка, 
-успоставља контакате, обезбјеђује адекватну подршку и пружа информације  
потенцијалним ино-улагачима на подручју Општине, 
-прикупља и анализра податке о расположивим предприступним програмима ЕУ 
за БиХ/РС; 
-успоставља и одржава сарадњу са међународним организацијама и 
институцијама чије понуде, производи и услуге  могу бити од користи за 
Општину; 
-прикупља, анализира и учествује у изради докумената из области развоја и 
инвестиција на подручју Општине, 
- одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова, 
- обавља и друге послове из области развоја и ино улагања по налогу Начелника 
општине, 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС – Економски факултет 
Радно искуство у струци: 5 година 
Посебни услови: стручни испит, познавање енглеског језика, рад на рачунару  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1    

 
 

У Одјељењу за општу управу систематизује се радно мјесто: 
 

 03.041 

 
Виши стручни сарадник за информатику 
 
обавља техничке послове везано за одржавање информатичке опреме, 
одржава у функцији информатичку опрему коју дуже службеници АС, 
отклања једноставније кварове на информатичкој опреми, 
стара се о видео надзору у згради АС, 
обавља послове администратора за једноставније рачунарске програме, 
по налогу шефа одсјека и начелника одјељења обавља и друге послове из области 
информатике, 
одговара за законито и ажурно обављање послова 
  
Сложеност послова:  сложени 
Школска спрема: ВШС – смјер технички или информатика 
Радно искуство у струци:   9 мјесеци 
Посебни услови: стручни испит за рад у управи  

1 

 
За радна мјеста:  „03.033 Стручни сарадник –матичар у шалтер сали“, 03.036 Стручни сарадник –матичар 
у мјесној канцеларији“ и „03.126 Виши стручни сарадник-матичар координатор“ у посебним условима 
додају се ријечи „положен посебан  стручни испит за матичара“. 
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У Одјељењу за привреду систематизује се радно мјесто: 

 

 05.131 

 
Стручни сарадник  за геодетске послове 
 
- обавља геодетске послове из области пољопривредног земљишта, 
- води интерни регистар  пољопривредног земљишта на подручју општине, 
- води интерни регистар некретнина које су у поступку преноса права 

располагања са Задруге на Општину, 
- врши идентификацију пољопривредног земљишта у поступку издавања истог 

у закуп пољопривредним произвођачима, 
- сарађује са одсјеком за имовинско-правне послове и службеником за 

геодетске послове у урбанизму у АС Општине, 
- прибавља документацију од геодетске управе за земљиште у власништву 

Општине, 
- по налогу шефа одсјека и начелника одјељења обавља и друге послове из 

области геодезије и пољопривреде, 
- одговара за законито и ажурно обављање послова 
  
Сложеност послова:  технички 
Школска спрема: ССС – смјер геодезија 
Радно искуство у струци:   6 мјесеци 
Посебни услови: стручни испит за рад у управи и рад на рачунару 

1 

 
У Одјељењу за друштвене дјелатности образује се Одсјек за јавне службе, културу, спорт и омладину и 
систематизује  радно мјесто „06.083 Шеф одсјека за јавне службе, културу, спорт и омладину са описом 
посвлова и условима како слиједи: 
 

 06.083 

 
Шеф одсјека за јавне службе, културу, спорт и омладину 
 

- прати рад јавних служби из области обрзовања и васпитања, културе и 
спорта, 

- припрема информације, анализе и извјештаје из области које прати, 
- координира радом и пружа стручну помоћ службеницима који 
покривају област из  дјелатности одсјека којим руководи, 

- активно учествује у планирању и реализацији планова и програма и иницира 
мјере за унапређење стања у друштвеним дјелатностима за које је задужена, 

- у сарадњи са Комисијом за младе припрема акционе планове за  
провођење усвојене омладинске политике и активно ради на припреми 
нове омладинске политике у складу са Законом о омладинском 
организовању, 

- прати рад омладинских организација и  омладинске активности, 
- учествије у припреми мјера за повећање наталитета на подручју 
Општине, 

- прати рад НВО из области друштвених дјелатности и предлаже мјере за 
унапређење сарадње НВО и органа Општине,  

- учествује у изради општинских прописа који се односе на област за коју 
је задужена, 

- сарађује са општинским, републичким и међународним органима и 
организацијама и  које се баве  проблематиком из дјелатности одсјека,  

- одговара за стручно и благовремено обављање послова, 
- обавља и друге послове који му у надлежност стави Начелник одјељења.  

Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС – Факултет друштвеног смјера 
Радно искуство у струци : 3 године 
- Посебни услови: стручни испит и познавање рада на рачунару 
 

1 

 
За остала радна мјеста у Одјељењу описи послова, услови за радна  мјеста и број извршилаца  се не 
мијењају. 
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У Одјељењу за инспекције систематизују се радна мјеста: 
 

 09.133 

 
Инспектор за храну 

 
- обавља послове утврђене Законом о инспекцијама у Републици Српској у области 

за коју врши надзор, 
- врши надзор у погледу придржавања прописа који се односе на квалитет и 

здравствену исправност хране,укључујући и хране за животиње и друге области 
одређене прописима, 

- обилази терен по службеној дужности и по позиву, утврђује стање и предузима 
законске мјере, 

- израђује извјештаје, води интерну евиденцију управних предмета, 
- иницира мјере за унапређење стања у области коју надзире, 
- одговара за стање у области за коју је инспекцијски надлежан, 
- доставља редовне и годишње оперативне планове и тромјесечне извјештаје о свом 

раду начелнику одјељења и главном инспектору  из ове области, 
- одговара за законито, ажурно, благовремено и ефикасно провођење прописаних 

законских мјера из своје надлежности, 
- обавља и друге послове који му у надлежност стави Начелник одјељења.  
 
Сложеност послова:  најсложенији 
Школска спрема: ВСС – VII степен  ili 240  ECTS бодова:   дипломирани хемичар, 
дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства, дипломирани инжењер прехрамбене 
технологије, дипломирани инжењер за контролу квалитета и безбједности намирница, 
доктор медицине, дипломирани нутрициониста, дипломирани санитарни инжењер, 
дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену 
технологију, дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних 
производа, дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу, доктор ветерине, 
дипломирани инжењер анималне биотехнологије, дипломирани инжењер биљне 
биотехнологије или дипломирани инжењер биоинжењеринга. 
Радно искуство у струци:   3 године 
Посебни услови: стручни испит за рад у управи и рад на рачунару  

2 

 09.134 

 
Самостални стручни сарадник за праћење  заразних и паразитских болести животиња 

 
- прати заразне и паразитске болести животиња на подручју Општине, 
- води евиденције утврђених заразних и паразитских болести животиња, 
- припрема извјештаје и информације из области коју прати, 
- сарађује са ветеринарским станицама, ветеринарском инспекцијом и одсјеком за 

пољопривреду по питањима из своје надлежности, 
-  координира рад ветеринарских организација које, свака на свом подручју, водe 

регистар паса и мачака, 
- на основу података надлежних ветеринарских организација води јединствени        

регистар паса и мачака, 
- обавља и друге послове по налога начелника одјељења, 
- одговара за законито и ажурно обављање послова 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС – доктор ветерине или дипломирани ветеринар 
Радно искуство у струци:  2 године 
  Посебни услови: стручни испит за рад у управи и  рад  на рачунару 

 

1 

 
 

Члан 3. 
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Градишка“. 
 
Број:02-022-24/12 
Датум:31.01.2012.године 
Градишка                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Градишка (Службени гласник општине 
Градишка, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), и члана 2. 
Став 2. Одлуке о стипендирању студената у 
општини Градишка (,,Службени гласник 
општине Градишка,, број 5/11), Начелник 
општине Градишка, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о висини стипендија за академску 2011/12 
годину 

 
Члан 1. 

 
За академску 2011/12. Годину утврђују се 

износи стипендија за сљедеће категорије: 
Категорија 1: Стипендисти по основу 

дефицитарности занимања 
Категорија 2: Стипендисти по основу 

успјеха у средњој школи („вуковци“) који 
стипендију остварују од академске 2011/12. 
Године 

Категорија 3: Стипендисти са којима су 
раније закључени уговори о стипендирању и 
студенти који остварују стипендију по основу 
социјалног статуса. 

 
Члан 2. 

 
Висина стипендија по наведеним 

категоријама утврђује се у мјесечним износима: 
 

1.  За стипендисте категорије 1. и 2. Утврђује 
се износ од 200,00 КМ 

2.  За стипендисте категорије 3. Утврђује се 
износ од 100,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
Средства из члана 2. ове одлуке 

обезбједиће се из Буџета општине Градишка. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 

 
Број:02-022-13/12 
Датум:23.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 

На основу члана 6. Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем (Службени 
гласник Републике Српске, број 97/03 и 1/04), и 
члана 34. Статута општине Градишка 
(,,Службени гласник општине Градишка,, број 
8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

о благајничком максимуму за 2012 год. 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком одређује се износ готовог 
новца који органи општинске управе могу 
држати у својој благајни 

 
Члан 2. 

 
Висина износа из предходног члана ове 

одлуке 4.000,00 КМ.  
 

Члан 3. 
 

За извршење ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-3/12 
Датум:04.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 19. Закона о систему 
јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана  43. 
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 , 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
Статута Центра за социјални рад Градишка 

 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама 

Статута Центра за социјални рад Градишка број: 
01/022-16/11 од 26.12.2011.године, усвојену од 
стране Управног одбора наведене установе. 

 
II 

 
За праћење извршења ове одлуке 

задужују се директор Центра за социјани рад 
Градишка и Одјељење за друштвене дјелатности 
Административне службе општине Градишка. 

 
III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-1/12 
Датум:12.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/07),  и члана 
34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,                 
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
Статута ЈУ „Културни центар“ 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама 
и допунама статута ЈУ „Културни центар“ 
Градишка број: 31/12 од 18.01.2012. године, 
усвојену од стране Управног одбора наведене 
установе. 

II 
 
За праћење извршења ове одлуке 

задужују се директор ЈУ“Културни центар“ 
Градишка и Одјељење за друштвене дјелатности 
Административне службе општине Градишка. 

 
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-3/12 
Датум:26.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/07),  и члана 
34. Статута општине Градишка (,,Службени 
гласник општине Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 
и 3/09), Начелник општине Градишка,                   
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Финансијски план 
ЈЗУ „Апотека Градишка“ за 2012. годину 

 
I 

 
Даје се сагласност на Финансијски план 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ за 2012.годину, број: 
01-380/11 од 04.10.2011. године, усвојеног од 
стране Управног одбора наведене установе. 

 
II 

 
За праћење извршења ове одлуке 

задужују се директор ЈЗУ“Апотека Градишка“  
 

 
 

III 
 

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

 
Број:02-023-2/12 
Датум:10.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 3. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем  
(Службени гласник општине Градишка,, број 
10/05),  и члана 34. Статута општине Градишка 
(,,Службени гласник општине Градишка,, број 
8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка,                   д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању Комисије за процјену 
новостечене имовине општине 

 
1. Образује се Комисија за процјену 

вриједности имовине општине која је накнадно 
унешена у евиденцију општинске имовине 
(новостечена имовина) (у даљем 
тексту:Комисија) у саставу: 
 
-Зора Бабић, предсједник, 
-Илија Радаковић, члан, 
-Савка Попић, члан 

 
2. Задатак Комисије је да изврши процјену 

имовине коју је општина Градишка накнадно  
стекла по разним основама, а која је имовина 
пописана и унешена у евиденцију имовине 
општине. По извршеној процјени предметне 
имовине вриједност исте ће се евидентирати у 
пословним књигама општине 

 
3. Задатак из тачке 2. Комисија је дужна 

извршити и о истом сачинити писмени извјештај 
најкасније до 30.06.2012 год. 

 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности Општине 
Градишка. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-8/12 
Датум:17.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 3. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем  
(Службени гласник општине Градишка,, број 
10/05),  и члана 34. Статута општине Градишка 
(,,Службени гласник општине Градишка,, број 
8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка,   д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о образовању Комисије за процјену 

вриједности чамаца 
 

1.Образује се Комисија за процјену 
вриједности чамаца који су Одлуком Владе 
Републике Српске број 04/1-012-2-1680/11 
пренешени на коришћење општини Градишка (у 
даљем тексту:Комисија) у саставу: 
 
-мр Перо Косовац, предсједник, 
-Жељко Билбија, члан, 
-Александар Бакић, члан 

 
2. Задатак Комисије је да изврши процјену 

вриједности чамаца из тачке 1. И о истом сачини 
записник на основу којег ће се исти  
евидентирати у пословним књигама општине 

 
3. Задатак из тачке 2. Комисија је дужна 

извршити  најкасније до 29.02.2012 год. 
 
4. О извршењу овог рјешења стараће се 

Кабинет Начелника општине-Одсјек за 
имовинско-правне послове. 

 
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 

 
Број:02-111-9/12 
Датум:08.02.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 34. 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 , 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка,  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању службеника задуженог за 
контакте са Агенцијом за безбједност 

саобраћаја Републике Српске 
 
I 

 
Александар Бакић, дипломирани инжењер, 

саобраћаја, распоређен на радно мјесто 
„Самостални стручни сарадник за саобраћај и 
путеве“ у Одјељењу за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе општине Градишка, именује се за особу 
задужену за контакте са Агенцијом за 
безбејдност саобраћаја Републике српске. 

 
II 
 

Именовани ће, у сарадњи са Агенцијом за 
безбједност саобраћаја Републике Српске, 
испред општине Градишка координирати 
активности везано за провођење Закона о 
безбједности саобраћаја Републике Српске, на 
подручју општине Градишка. 
 

III 
 

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

 
Број:02-111-2/12 
Датум:12.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 
Градишка (,,Службени гласник општине 
Градишка,, број 8/05 , 4/08, 1/09 и 3/09), а у вези 
са обавезом општине Градишка проистеклом из 
Меморандума о разумијевању, број 02-07-3/010 
од 03.06.2010. године, Начелник општине 
Градишка,   д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању пројект менаџера 

 
1. За пројект менаџера општине Градишка у 

Пројекту „ЗП-10“, именујем Сакибу 
Шахиновић. 

 
2. Именована је, између осталог, дужна 

осигурати да се обавезе Општине из 
Меморандума у потпуности изврше. 

 
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи Рјешење о именовању пројект 
менаџера у Пројекту „ЗП-08“, број: 02-111-
2/10 од 27. 01.2010. године („Службени 
гласник општине Градишка“, број 1/10). 

 
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број:02-111-7/12 
Датум:31.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 411100 – Расходи за бруто 
плате  износ од  4.880,00  КМ,  

- са позиције 411200 – Расходи за бруто 
накнаде износ од  425,00 КМ 

- са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга износ од 1.153,00 

- са позиције 412600 –Расходи по основу 
путовања  износ од   2.642,00  КМ 

 
- на позицију 412700 – Расходи за стручне 

услуге  износ од   7.193,00 КМ 
- на позицију 412900 – Стручно 

усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од  
1.907,00  КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-112/11 
Датум:26.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 411200 – Расходи за бруто 

накнаде износ од  1.510,00 КМ 
 на позицију 412200  –– Расходи по основу 

утрошка енергије, ком.и ком услуга  износ од 
1.500,00,00 КМ 

- на позицију 412700 – Расходи за стручне 
услуге  износ од   10,00 КМ  
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-113/11 
Датум:27.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије, ком.и ком услуга  износ од   
износ од 1.700,00 КМ,    

- са позиције 412300  –Расходи за режијски 
материјал  износ од 2.500,00 КМ  

- на позицију 412900  – Остали 
непоменути расходи   износ од 4.200,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-114/11 
Датум:27.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412500 – Расходи за текуће 
одржавање  износ од 800,00 КМ,  

- са позицију 412600 – Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 1.500,00 КМ и  

- са позиције 511300 – Издаци за набавку 
опреме износ од 100,00 КМ 

- на позицију 412900 – Стручно 
усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од 
2.400,00 КМ,  

 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-115/11 
Датум:27.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 511200  –Издаци за 

инвестиционо одр. износ од 267,24 КМ,  
- на позицију 412900 – Остали непоменути 

расходи  износ од 267,24 КМ и  
- са позиције 412200  – Расходи по основу 

утрошка енергије, ком.и ком услуга  износ од   
износ од 3.000,00 КМ,    

- са позиције 511300 – Издаци за набавку 
опреме износ од 3.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-116/11 
Датум:27.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 621900 – Издаци за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих година износ од 
100.000,00 КМ (организациони код 0008190 – 
Остала буџетска потрошња)  

- на позицију 511100 – Издаци за изградњу 
и прибављање  зграда и објеката   износ од 
35.000,00 КМ (орг.код 120) 

- на позицију 511700 – Израда просторно 
планске и пројектне документације 14.000 КМ 
(орг.код 120) 

- на позицију 412800 – Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и заштите животне 
средине износ од 30.000 КМ (орг.код 170) 

-  на позицију 412600 – Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 10.000, 00 КМ 
(орг.код 130),  

- на позицију 412900 - Остали непоменути 
расходи износ од  11.000,00 КМ (орг.код 190) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-117/11 
Датум:28.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Одјељење за 
привреду  

 
- са позиције 611400 – Депозити за 

пољопривредне кредите 2.111,00 КМ. 
- на позицију 414100– Средства за 

подршку развоја пољопривреде износ од  
2.111,00 КМ   

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-118/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  

 

- са позиције 621300 –  Издаци за отплату 
главница примљених зајмова у земљи 4.350,00 
КМ,  

- на позицију 412800 – Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и заштите животне 
средине износ од 3.500,00 КМ (орг.код 170) 

- на позицију 412900 - Остали непоменути 
расходи износ од  850,00 КМ (орг.код 190) 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-119/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка - орг.код 0008140 
Одјељење за финансије 

- са позиције 411100 – Расходи за бруто 
плате   износ од 60.356,00 КМ,  

- на позицију  411200– Расходи за бруто 
накнаде износ од 60.356,00 КМ и  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-120/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Одјељење за 
привреду  

 
- са позиције 611400 – Депозити за 

пољопривредне кредите 2.960,00 КМ. 
- на позицију 414100– Средства за 

подршку развоја пољопривреде износ од  
2.960,00 КМ   

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-121/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008600 – 
Професионална ватрогасна јединица 

 

- са позиције  411100 – Расходи за бруто 
плате   износ од 120,00 КМ,  

- на  позицију  411200– Расходи за бруто 
накнаде износ од 120,00 КМ   

    
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-122/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  и орг.код 
0008140 Одјељење за финансије 

 
- са позиције 517100 – Расходи за  износ од 

2.700,00 КМ,  
- и са позиције 412700 – Расходи за 

стручне услуге износ од 2.555,00, 
- на позицију  411900– Остали непоменути 

расходи износ од 5.255,00 КМ и  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-123/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2011. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/10) и члана 32. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
08/05, 04/08, 1/09, 3/09), Начелник Општине 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 008510 – 
Завичајни музеј 

 
- са позиције 411100 – Расходи за бруто 

плате   износ од 158,00 КМ,  
- са позиције  411200– Расходи за бруто 

накнаде износ од 1.377,00 КМ на 
- на позицију  411900– Остали непоменути 

расходи износ од 1.535,00 КМ и  
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-124/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 008400 ЈПУ Лепа 
Радић  

- са позиције 412500  –Расходи за  текуће 
одржавање износ од 317,77 КМ  

-   на позицију 412900 – Остали 
непоменути расходи  износ од 317,77 КМ, 

-  са позиције 411100 – Расходи за бруто 
плате   износ од 493,15 КМ,  

-  на позицију  411200– Расходи за бруто 
накнаде износ од 493,15 КМ  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине Градишка.   
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-125/11 
Датум:30.12.2011.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008600 – 
Професионална ватрогасна јединица  

- са позиције 511300 - Издаци за набавку 
постројења и опреме износ од   4.604,00    КМ,    

- на позиције: 
- 412400 - Расходи за материјал за посебне 

улуге - износ од 1.974,00 
- 412500 - Расходи за текуће одржавање - 

износ од  493,00 КМ. 
- 412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја - износ од 1.630,00 КМ 
- 412700 –Расходи за стручне услуге 

(усл.фин.посред., улс.осиг., информ.и медији, 
процјене и вјештачења, компј.усуге, остало) - 
износ од 507,00 КМ. 

2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-2/12 
Датум:19.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412700 - Расходи за стручне 
услуге  износ од   160,00 КМ 

- са позиције 412500 – Расходи за текуће 
одржавање  износ од 15,00 КМ, 

- са позиције 412600 – Расходи по основу 
путовања  износ од   89,00  КМ 

- на позицију 412900 - Стручно 
усавршавање запослених (бруто накнаде ван 
радног односа, репрезентација и др.)  износ од  
56,00  КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-3/12 
Датум:19.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 411100 – Расходи за бруто 
плате   износ од 200,00 КМ,  

- на позицију  411200 – Расходи за бруто 
накнаде износ од 200,00 КМ  

- са позиције 412200 – Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникац.и 
транспортних услуга износ од 1.600,00 КМ 

- на позицију 412300 – Расходи за 
режијски материјал износ од 300,00 КМ 

- на позицију 412900 – Остали непоменути 
расходи (струч.усаваршавање запослених, бруто 
накнаде ван радног односа, репрезент.) износ од 
800,00 КМ 

- на позицију 511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ од 500,00 КМ 

- са позиције 416100 (орг.код 301-
трошкови социјалне заштите) – Текуће дознаке 
корисницима социјалне заштите (штићеницима) 
које се исплаћују од стране установе социјалне 
заштите  износ од 800,00 КМ 

- на позицију 416200 – Дознаке другим 
институцијама обавезног социјалног осигурања 
које се исплаћују из буџета општине и градова 
износ од 800,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-4/12 
Датум:20.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 



Број 1                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 49

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња  и орг.код 
0008140 Одјељење за финансије 

 
- са позиције 413900 (орг.код 190) - 

Расходи по основу затезних камата  износ од 
4.631,00 КМ,  

- на позицију 413300 (орг.код 190) – 
Расходи по основу камата на примљене зајмове 
из нво износ од 4.631,00 КМ 

- са позиције 413900 (орг.код 190) - 
Расходи по основу затезних камата  износ од 
4.174,00 КМ,  

- на позицију 412600 (орг.код 140) - 
Расходи по основу путовања и смјештаја 
(дневнице, смјештај) износ од 4.174,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-5/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
РЈЕШЕЊЕ 

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

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

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

 
- са позиције 416100 – Програм осигурања 

пензионера до 65.год.старости  износ од  
16.432,00 КМ,  

- на позицију 416300 – Суфинансирање 
превоза ученика одређених категорија  износ од   
16.432,00  КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-6/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

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

средстава између  оперативних јединице 
Административна служба општине Градишка,  
организациони код 0008190 – Остала буџетска 
потрошња  и орг.код 0008130 Одјељење за општу 
управу 
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- са позиције 412300 (орг.код 130) –
Расходи за режијски материјал износ од 2.634,00 
КМ 

- са позиције 412500 (орг.код 130) – 
Расходи за текуће одржавање износ од 1.862,00 
КМ 

- са позиције 412600 (орг.код 130) – 
Расходи по основу путовања и смјештаја износ 
од 663,00 КМ 

- са позиције 412700 (орг.код 130) – 
Расходи за стручне услуге износ од 2.078,00 КМ 

- са позиције 412900 (орг.код 130) – 
Расходи за стручно усавршавње запослених 
износ од 945,00 КМ 

- са позиције 511300 (орг.код 130) – 
Издаци за набавку постројења и опреме износ од 
9.146,00 КМ,  

- са позиције 516100 (орг.код 130) – 
Издаци залихе матер., робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. износ од 286,00 КМ,  

- са позиције 413900 (орг.код 190) - 
Расходи по основу затезних камата износ од 
583,00 КМ 

- са позиције 413500 (орг.код 190) – 
Расходи по основу камата на одобрене, а 
нереализоване зајмове из нво износ од 1.391,00 
КМ 

- са позиције 621300 (орг.код 190) – 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова 
у земљи износ од 146,00 КМ 

- на позицију 412100 (орг.код 130) - 
Расходи по основу закупа износ од 570,00 КМ 

- на позицију 412200 (орг.код 130) - 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 
износе од 19.164,00 КМ 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-7/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

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

између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008170 – Одјељење за урбанизам, грађење 
стамбене и комуналне послове и организациони 
код 000180 Одјељење за борачко инвалидску 
дјелатност 

 
- са позиције 414100 (орг.код 170) –

Субвенције јавним неф.субјектима у области 
производње гаса износ од 24.474,00 КМ 

- са позиције 412500 (орг.код 170) – 
Расходи за тањекуће одржавање (објекти 
друмског саобраћаја) износ од 4.710,00 КМ 

- са позиције 511100 (орг.код 180) – 
Издаци за изградњу и прибављње зграда и 
објеката износ од 4.832,00 КМ 

- на позицију 412800 (орг.код 170) – 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине износ од 32.579,00 КМ 

- на позицију 511200 (орг.код 170) –
Издаци за инвестиционе одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  
износ од 1,00 КМ 

- на позицију 511700 (орг.код 170) – 
Издаци за нематеријалну произведену имовину 
износ од 1.436,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-8/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
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Страна 51

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008120 – Кабинет начелника,   организациони 
код 000110 - Стручна служба СО  

 
- са позиције 412900 - Расходи бруто 

накнаде скупштинским посланицима и 
одбоницима износ од  10.391,00 КМ, 

- са позиције 412700 – Расходи за стручне 
услуге износ од   5.253,00 КМ, 

- на позиције 412900 – Остали непоменути 
расходи износ од  11.539,00 КМ, 

- на позицију 511100 – Издаци за изградњу 
и прибављање зграада и објеката износ од   
4.105,00 КМ, 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-9/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

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

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

 
- са позиције 412600 – Расходи за 

путовања и смјештај износ од 145,00 КМ,  
- на позицију 412700 - Расходи за стручне 

услуге износ од   145,00 КМ,    
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-10/12 
Датум:25.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

 
- са позиције 372200 – Буџетска резерва  

износ од   30.250,00 КМ,  
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- са позиције 416100 – Дознаке грађанима 
(орг.код 180) износ од 4.178,00 КМ  

- са позиције 511100 – Издаци за изградњу 
и прибављање зграда и објеката (орг.код 180) 
износ од 1.199,00 КМ, 

- на позицију 415200 – Грантови у земљи  
(организациони код 120) износ од  14.961,00 КМ  

- на позицију 412700 – Расходи за стручне 
услуге (орг.код 140) износ од 20.666,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-11/12 
Датум:26.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

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

- са позиције 412200 – Расходи за услуге  
износ од   328,00 КМ 

- са позиције 412300 – Расходи за режијски 
материјал износ од 30,00 КМ, 

- на позицију 412700 - Расходи за стручне 
услуге (штампање) износ од  358,00  КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-12/12 
Датум:26.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008170 – Одјељење за урбанизам, грађење 
стамбене и комуналне послове (организациони 
код 000180), органитациони код 0008190 Осталаа 
буџетска потрошње  
 

- са позиције 621300 (орг.код 190) – 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова 
у земљи износ од 43.200,00 КМ 

- на позицију 412800 (орг.код 170) – 
Расходи за улуге одржавање јавних површина и 
заштите животне средине износ од 43.200,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број:02-400-13/12 
Датум:27.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008160 – Одјељење за друштвене дјелатности и 
Одјељење за урбанизам, грађење стамбене и 
комуналне послове (организациони код 000180) 
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- са позиције 416100 – Дознаке грађанима 
(орг.код 160) износ од  26.646,00 КМ,  

- са позиције 415200 – Грантови у земљи 
(орг.код 160) износ од  25.761,00 КМ,  

- на позицију 412800 – Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и заштите животне 
средине (орг.код 170)   износ од   49.799,00  КМ, 

- на позицију 412500 -  Расходи за текуће 
одржавање (орг.код 130) износ од 665,00 КМ, 

- на позицију 415200 -  Грантови у земљи 
(орг.код 120) износ од 689,00 КМ, 

- на позицију 511100 -   Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката 
(орг.код 120) износ од 1.000,00 КМ, 

- на позицију 511200  –Издаци за 
инвестиционо одр. (орг.код 120) износ од 254,00 
КМ,  

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-14/12 
Датум:27.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2011. годину 
 

1.Одобрава се реалокација средстава 
између  оперативних јединице Административна 
служба општине Градишка,  организациони код 
0008170 – Одјељење за урбанизам, грађење 
стамбене и комуналне послове  и Остале 
буџетске потрошње (орг.код 190) 
 

- са позиције 412800 - Расходи за услуге 
одржавања јавних површина и заштите животне 
средине (орг.код 170)  – износ од 9.388,00 КМ 

- са позиције 412200 - Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга (орг.код 130) – износ од 
3.094,00 КМ 
 

- на позицију 413900 – Расходи по основу 
затезних камата (орг.код 190) износ од 12.482,00 
КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-400-15/12 
Датум:27.01.2012.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Никола Крагуљ с.р. 
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