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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“ 101/04,42/05 и 118/05), члана 17. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05, 4/08,1/09 и 3/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 13.04.2010. године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

(1) У Пословнику о раду Скупштине 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 11/05 ,9/07, 1/09), иза 
члана 5 додаје се нови члан 5а који гласи: 

 
„Члан 5а. 

(1) Одредбе Пословника које садрже 
називе функција-звања у раду Скупштине односе 
се равноправно на оба пола и подразумијева  се 
употреба у мушком и женском роду према 
носиоцу функције-звања у Скупштини.“ 

 
Члан 2. 

 
(1)Члан 8 мијења се и гласи: 
„Одборник има право да тражи 

објашњења и обавјештења од предсједника Ску-
пштине, предсједника радних тијела Скупштине 
и Начелника општине, а преко секретара 
Скупштине и од одговорних радника Општинске  
административне службе, која су му потребна за 
остваривање функције одборника.“ 

 
 
 

 
 
 
 

Члан 3. 
 

(1) У члану 9 иза ријечи „одборник“ 
додају се ријечи „од лица из члана 8“ 
 

Члан 4. 
 

(1)У члану 15 став 2 ријечи : до избора 
предсједника у новом сазиву“ се бришу и додају 
ријечи: „до краја давања свечане изјаве 
новоизабраних одборника“,а иза тачке додаје се 
реченица: „Сједницом до избора предсједника 
предсједава најстарији изабрани одборник у 
новом сазиву.“      
 

Члан 5. 
 

(1)У члану 17 додаје се став 3 који гласи: 
„(3) Свечану изјаву на првој сједници 

Скупштине након избора или именовања на 
функцију дају и функционери Скупштине 
општине.“ 

(2) У истом члану додаје се нови став 4 
који гласи: 

„(4) Свечана изјава функционера 
Скупштине  општине гласи: 

"Обавезујем се да ћу дужност 
предсједника/потпредсједника обављати савјесно 
и одговорно, да ћу се придржавати Устава, 
закона, Статута Општине Градишка и других 
аката Скупштине, да ћу се залагати за 
унапређење рада  и односа  у Скупштини 
општинe, за  развој парламентаризма и 
демократије у најбољем интересу ове Скупштине 
и свих грађана Општине Градишка, Републике 
Српске и Босне и Херцеговине." 
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Члан 6. 
 

(1) У члану 25 иза алинеје 9  додаје се 
алинеја 10 која гласи:„предлаже Програм рада 
Скупштине“. 

(2) Досадашња алинеја  10 постаје алинеја 11. 
 

Члан 7. 
 

(1) У члану 29. став 4. иза ријечи 
„добијања“ додаје се ријеч „стручног“ 
(2) У истом члану досадашњи став 6 се 

брише и додаје нови став 6:  
„ Предсједник, замјеник предсједника и 

чланови радног тијела бирају се за мандатни 
период одборника у Скупштини“ 

 
Члан 8. 

 
(1) У члану 31 став1  иза ријечи „ 

формирају се“ додаје се ријеч „сразмјерно“,а иза 
ријечи „саставу“ додају се ријечи „ и полној 
структури“. 

 
Члан 9. 

 
(1) У члану 55. став 2 иза ријечи“ 

сугестије“ додају се ријечи „Предсједник 
Скупштине“, а ријеч „се“ иза ријечи „утврђује“ 
се брише. 

 
Члан 10. 

 
(1)У члану 61 ријеч“десет“ се мјења  са 

ријечи „седам“. 
 

Члан 11. 
 

(1)У члану 63 став  1 ријеч „три“ се 
мијења са ријечи „два“. 

 
Члан 12. 

 
 (1) Члан 70. мијења се и гласи: 
(1) Трајање излагања одборника и других 

учесника на сједници не може бити дуже од 7 
минута. 

(2)Извјестилац испред клуба одборника 
може да говори до 7 минута. 

(3)Предлагач акта има право на уводно 
излагање у трајању излагања осталих учесника у 
расправи  

(4) Одборник, односно учесник у 
расправи чије је име или функција поменуто у 
расправи има право на реплику, с тим да реплика 
може да траје највише два минута. 

 (5) Реплика истом говорнику, по истом 
питању, од стране једног одборника, дозвољена 
је највише два пута. (реплика на реплику) 

(6) Након што је констатовано  да је 
расправа закључена, предлагач има право на 
завршну ријеч, у трајању до 7 минута у којој се 
мора ограничити на давање конкретних одговора 
на приједлоге дате у расправи и образложење 
свог става у односу на коначан приједлог. 

(7) На завршну ријеч није дозвољена 
реплика, осим у случају кад је  у завршној ријечи  
споменуто име  одборника, клуба одборника или 
политичке партије. 

(8) Предсједник Скупштине може 
одобрити да уводно излагање и завршна ријеч 
траје дуже одпредвиђеног времена, када 
процијени да се ради о доношењу аката од 
посебног интереса за општину, односно, када 
уводно излагање и  завршну ријеч, у својству 
предлагача, тражи начелник. 

(9) О евентуалним одступањима у 
погледу броја и дужине дискусија и реплика, 
Скупштина се посебно изјашњава 

 
Члан 13. 

 
(1)У члану 84. став 3.  тачка иза ријечи 

„начин“ се брише и додају се ријечи „,достављају 
предсједнику Скупштине и саопштавају се 
Скупштини.“ 

Члан 14. 
 

(1)Члан 85 мијења се и гласи: 
 

„(1) Одговор на одборничко питање даје 
се, по могућности, на сједници Скупштине на 
којој је и постављено, а на изричит захтјев 
одборника и у писменој форми. 

(2) Ако одговор на одборничко питање 
није дат на сједници на којој је постављено, или 
ако је постављено између сједница, одговор се 
даје у писменој форми, у року од 30 (тридесет) 
дана од дана постављања питања.Одговор на 
одборничко питање доставља се одборнику који 
га је поставио а може се доставити свим 
одборницима ако предсједник Скупштине 
оцијени да је то потребно. 

(3) Одборник који је поставио питање 
може се изјаснити о одговору и има право да, у 
трајању највише два минута, коментарише 
одговор“ 
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Члан 15. 
 

(1)У члану 93 став 1  ријеч 
„магнетофонском“ мијења се са ријечи 
„тонском“ 
 

Члан 16. 
 

(1)У члану 97 став 2 и 3 ријеч 
„магнетофонски“ мијењају се са ријечи  „тонски“ 
 

Члан 17. 
 

(1) У члану 110.  алинеја 7. иза ријечи 
„удружења“ додају се ријечи „у складу са 
Законом и Статутом општине“ 
 

Члан 18. 
 

(1) У члану 123. став 2. иза ријечи 
„одборници“ додају се  ријечи „клубови одбо-
рника“, а у ставу 3. ријеч“три“ замјењује се са  
ријечи „два“. 
 

Члан 19. 
 

(1) У члану 125. додаје се нови став 3 
који гласи“ 

„О амандману који је у супротности са 
претходно усвојеним амандманом, Скупштина се 
неће изјашњавати.“ 

(2) Досадашњи став (3) постаје став (4). 
 

Члан 20. 
 

(1) Овлашћује се Комисија за Статутарна 
питања и прописе Скупштине општине 
Градишка да  изради Пречишћен текст 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка. 

 
Члан 21. 

 
(1)Ова Одлука ступа на снагу осам дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 

 
 
Број:01-022-68/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 49. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/08, 126/08 и 92/09),  члана 30. алинеја 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), чланова 17.-тачка „ц“ и  33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05, 4/08 1/09 и 3/09), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2009. - 31.12.2009. године, Скупштина 
општине Градишка на петнаестој редовној 
сједници одржаној 13.04.2010.године д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Градишка и буџетске резерве 
за период 01.01.2009. -31.12.2009.године 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Градишка усваја  

Извјештај о извршењу Буџета општине 
Градишка и буџетске резерве за период 
01.01.2009. - 1.12.2009. године 
 

Члан 2. 
 

 Извјештај из члана  1.  саставни је дио 
ове Одлуке 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Градишка“ . 
 
Број:01-022-69/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Урош Граховац с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА 2009.ГОД.

Буџет 
2009.године

Извршење за 
2009.год.

1 2 3 5 6 7

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  (I + II) 27.270.000,00 26.688.340,56 97,87

I  РИХОДИ И ДОБИЦИП 24.570.000,00 23.988.340,56 97,63

1. 710000 Порески приходи 11.423.700,00 11.211.295,11 98,14

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 35.000,00 4.890,42 13,97

711113 Порез на приходе од пољ .и шумарства 35.000,00 4.890,42 13,97

1.2. 713000 Порези на лична примања и приходе од самост .дјелат . 1.156.000,00 1.124.415,59 97,27

713111 Порез на приходе од сам .дјел . 150.000,00 142.160,24 94,77

713112 Порез на приходе од сам .дјел .у паушалном изно су 5.000,00 1.153,41 23,07

713113 Порез на лична примања 1.000.000,00 980.851,38 98,09
713114 Порез на лична примања лица која сам .обав.привредну и проф . дјел.

1.000,00 250,56
25,06

1.3. 714000 Порези на имовину 1.000.000,00 948.320,28 94,83

714111 Порези на имовину 300.000,00 299.162,98 99,72

714211 Порези на насљеђе и поклон 100.000,00 102.565,95 102,57

714311 Порези на прено с непокретно сти и права 600.000,00 546.591,35 91,10

1.4. 715000 Порези на промет производа и услуга П ДВ 9.222.700,00 9.125.628,75 98,95

715111 Општи порез на промет производа по општој стопи 20.000,00 10.523,42 52,62

715112 Општи порез на промет производа 100.000,00 44.824,38 44,82
715113 Општи порез на промет на деривате нафте 10.000,00 7.993,97 79,94
715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине 300,00 266,39 88,80
715115 Општи порез на промет алкохолних пића 3.400,00 1.931,80 56,82

715116 Општи порез на промет кафе 700,00 195,98 28,00
715117 Општи порез на промет лож уља 300,00 106,88 35,63

715199 ПДВ 9.078.000,00 9.045.472,71 99,64

715211 Општи порез на промет услуга 10.000,00 9.956,82 99,57

715311 Aкциза на деривате 4.356,40

1.5. 719000 Остали порези 10.000,00 8.040,07 80,40

719113 Порез од добитака од игара на срећу 10.000,00 8.040,07 80,40

2. 720000 Непорески приходи 6.751.300,00 6.376.365,23 94,45

2.1.
721000 Приходи од предузетничке активности и имовине и приходи од 

позитивних курсних разлика 1.143.100,00 1.107.538,21 96,89
721211 Приходи од камата по о снову кред .услуга, орочених депозита и 

дуж .повјерилачких одно са 100,00 4.224,02 4.224,02
721213 Приходи од камата на средства корисника буџета општине која су укључена 

у депозит по словне банке... 10.000,00 8.137,14 81,37

721222 Приходи од закупа 120.000,00 106.777,72 88,98

721223 Приходи од земљишне ренте 1.000.000,00 973.793,78 97,38

721229 Остали приходи 13.000,00 14.605,55 112,35

2.2. 722000 Накнаде и таксе од пружања јавних услуга 5.566.700,00 5.230.849,65 93,97

2.2.1. 722100 Општинске административне таксе 250.000,00 236.943,37 94,78

722118 По себна републичка на нафтне деривате 2.083,67

722121 Административне таксе 250.000,00 234.859,70 93,94

2.2.2. 722300 Комуналне таксе 507.000,00 513.706,73 101,32
72231_ Локалне комуналне накнаде 500. 000,00 505. 657,43 101,13
722312 Комуналне таксе на фирму 491.000,00 498.427,43 101,51
722314 Комуналне таксе за кор .про стора на јавним површинама 1.500,00 1.130,00 75,33
722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 7.500,00 6.100,00 81,33
722321 Боравишна такса (ТОГ ) 7.000,00 8.049,30 114,99

Р. бр.
Број 

конта Опис
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2.2.3. 722400 Нак н аде  п о р азн и м  ос новама 3.898.100,00 3.603.768,02 9 2 ,4 5

722411 Накна де  за  уређењ е  гра ђевинског земљ ишт а 1.650.000,00 1.658.539,48 1 0 0 ,5 2

722412 Накна де  за  коришт ењ е  грађ.земљ. 380.000,00 383.462,78 1 0 0 ,9 1

722413 Накна де  по основу легализа ција  грађевинских објекат а 0,00 0,00

722424 Накна да  за  коришт ењ е  минералних сировина 38.000,00 37.806,81 9 9 ,4 9

722425 Накна де  за  промјену намје не  пољ .земљ . 40 .000,00 39.959,22 9 9 ,9 0

722426 Накна де  за  за  изградњ у јавних с клоништ а 100,00 51,90 5 1 ,9 0

722435 Средст ва  за  репродукцију шума  ост варе на  прода јом шумских с орт именат а
500.000,00 200.196,76 4 0 ,0 4

72244_ Накна де  за  коришт ењ е  вода 290.000,00 257.747,68 8 8 ,8 8

722442 Накна да  за  испоручену воду - правна  и физичка  лица 6.400,00 6.413,45 1 0 0 ,2 1

722443 Накна да  за  упот ре бље ну в оду - правна  и физичка  лица 2.400,00 2.104,25 8 7 ,6 8

722444 Накна да  за  упот ре бље ну в оду - пољ оприв реда 318,00 21,49 6 ,7 6

722445 Накна да  за  узету в оду у комерцијалне  сврхе  - правна  и физичка  лица 400,00 242,61 6 0 ,6 5

722446
Накна да  за  воду која  с е  плаћа  при регист рацији моторних возила  и других 
средст а ва  за  превоз 101.400,00 99.105,35 9 7 ,7 4

722447 Накна да  за  испушт ену за гађе ну в оду - правна  и физичка  лица 167.300,00 138.490,88 8 2 ,7 8

722448
Накна да  за  искоришт е ну в оду  за  произв одњ у елект ричне  и топлот не  
енергије  и промје ну реж има  в ода  -  правна  и физичка  лица 382,00 85,10 2 2 ,2 8

722449 Накна да  за  одводњ ава ње  од прав них и грађана 11.400,00 11.284,55 9 8 ,9 9

722461 Накна да  за  кор.комуна лних добара  од општ е г инт ерес а 700.000,00 721.834,86 1 0 3 ,1 2

722461
Накна да  за  кор.комуна лних добара  од општ е г инт ерес а -        терет на  моторна  
возила 140.000,00 156.799,00 11 2 ,0 0

722463 Накна да  за  извађени мат еријал из водотока 20.000,00 17.495,57 8 7 ,4 8

722467 Средст ва  за  ра звој прот ивпож арне  зашт ит е 140.000,00 129.873,96 9 2 ,7 7

2.2.4. 722500 Пр и ходи  од пруж ања јавн и х усл уга 911.600,00 876.431,53 9 6 ,1 4
722521 Пр и ходи  оп ш ти н ск и х ор ан а уп р аве 200.000,00 193.635,33 9 6 ,8 2

722591 Вл асти ти п р и ходи  остал и х буџ е тск и х к ор и с н ик а (зби р ) 711.600,00 682.796,20 9 5 ,9 5
722591 Цент а р за  с оцијални рад-ост али приходи од пруж ањ а  јавних услуга

90.000,00 104.953,37 11 6 ,6 1
722591 Профес ионална  ват рогасна  јединица -ост али приходи од пруж ањ а  јавних 

услуга 40.000,00 27.591,40 6 8 ,9 8
722591 Гимна зија  - ост али приходи од пруж а ња  јавних услуга

34.200,00 34.620,00 1 0 1 ,2 3
722591 Средња  ст ручна  и т ехничка  школа -ост али приходи од пруж ањ а  јавних 

услуга 30.000,00 29.619,79 9 8 ,7 3
722591 Техничка  школа -ост али приходи од пруж ањ а  јавних услуга 54.000,00 27.594,10 5 1 ,1 0
722591 Предшколска  уст а нова  Лепа  Р адић-ост али приходи од пруж ањ а  јавних 

услуга 290.400,00 256.754,26 8 8 ,4 1
722591 Културни цент ар -ост али приходи од пруж а ња  јавних услуга 88.500,00 49.708,79 5 6 ,1 7
722591 Зав ича јни музе ј -ост а ли приходи од пруж ањ а  ја вних услуга

0,00 0,00
722591 Народна  библиот ека -ост али приходи од пруж ањ а  јавних ус луга

3.000,00 1.437,00 4 7 ,9 0
722591 Аге нција  за  локални разво j -ост али приходи од пруж ањ а  јав них                  

услуга 74.000,00 150.517,49 2 0 3 ,4 0
722591 

(722321)
Турист ичка  организација  

7.500,00 -

2.3. 723000 Новч ан е  к азн е  16.500,00 13.148,31 7 9 ,6 9

723121 Новча не  ка зне  изречене  у пре крша јном пос тупку за  прекрша је  прописане  
актом СО -е, као и одузет а  имовин . корист  у том поступку 16.500,00 13.148,31 7 9 ,6 9

2.4. 729000 Остал и  н еп ор еск и  п р иходи  25.000,00 24.829,06 9 9 ,3 2

729124 Ост али непорески приходи 25.000,00 24.829,06 9 9 ,3 2

3. 811000 Кап и тал н и  доби ц и 1.550.000,00 1.436.934,82 9 2 ,7 1

811110 Приливи од прода је  земљ ишт а  и зграда 1.000.000,00 856.257,31 8 5 ,6 3

811911 Ост али капит а лни добици (АЛ ОР Г,ПВЈ ) 550.000,00 580.677,51 1 0 5 ,5 8

4. Тек ућ е  и  к ап итал н е  п омоћ и 4.845.000,00 4.963.745,40 1 0 2 ,4 5

731000 Тек ућ е  п омоћ и  3.790.000,00 3.853.024,00 1 0 1 ,6 6

731220 Текуће  помоћи -од ост алих нивоа  власт и 1.900.000,00 1.923.000,00 1 0 1 ,2 1

731220 Текуће  помоћи -M MФ 1.890.000,00 1.930.024,00 1 0 2 ,1 2

812000 Кап и тал н е  п омоћ и  1.045.000,00 1.105.000,00 1 0 5 ,7 4

812212 Примљ ене  помоћи од Р С -Културни цент ар 1.005.000,00 1.005.000,00 1 0 0 ,0 0

812213 Примљ ене  помоћи од Феде рације  (АЛ О Р Г) 40 .000,00 100.000,00 2 5 0 ,0 0

813000 Пр и м љен е  отп л ате  дати х зајмова и  п овр ата уч еш ћ а у  к ап и тал у 10.000,00 5.721,40 5 7 ,2 1

813612 Примљ ене  от плат е  дат их за јмова  и поврат а  уче шћа  у капит алу 10.000,00 5.721,40 5 7 ,2 1

II ДУ ГОРОЧ НИ К РЕД ИТИ И ЗАЈМ ОВИ 2.700.000,00 2.700.000,00 1 0 0 ,0 0
5.

814312 Пр и л и ви  од дугор оч н и х обвезн иц а 2.700.000,00 2.700.000,00 1 0 0 ,0 0
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   (I+II) 27.270.000,00 26.375.966,16 96,72

I РАСХОДИ 23.468.800,00 22.769.762,87 97,02

1. 610000 Текући трошкови 15.639.200,00 15.361.005,76 98,22

1.1. 611000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених 5.929.019,00 5.866.832,86 98,95

611100 Бруто плате  трошкова запослених  4.696.770,00 4.684.031,18 99,73

611200 Накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника 1.232.249,00 1.182.801,68 95,99

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 586.065,00 564.126,32 96,26

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 4.133.886,00 4.300.926,11 104,04
613100 Путни трошкови 98.548,00 79.200,36 80,37
613200 Трошкови енергије 317.630,00 309.486,02 97,44

613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 261.960,00 255.216,23 97,43

613400 Набавка материјала 265.071,00 254.257,29 95,92

613500 Трошкови услуга превоза и горива 99.970,00 85.991,66 86,02

613600 Закуп имовине и опреме 117.200,00 118.657,74 101,24

613700 Трошкови текућег одржавања (зграда , опреме, возила) 203.209,00 191.898,56 94,43

613700 Програм редовног одржавања јавних  путева 150.000,00 198.888,99 132,59

613800 Трошкови  осигурања, банк . услуга и услуга платног промета 215.858,00 217.984,95 100,99

613900 Уговорене услуге 1.401.000,00 1.561.829,43 111,48

613900 Уговорене услуге -буџетски корисници 1.003.440,00 1.027.514,88 102,40

1.4. 614000 Текуће помоћи 4.229.500,00 3.962.542,37 93,69

614100 Буџетска резерва 100.000,00 70.540,36 70,54

614200 Помоћи појединцима 1.986.500,00 1.888.453,56 95,06

614300 Помоћи непрофитним организацијама 1.362.000,00 1.344.272,06 98,70

614400 Субвенције јавним предузећима 581.000,00 566.000,00 97,42

614500 Средства за подршку развоју пољопривреде 200.000,00 93.276,39 46,64

1.5. 616000 Трошкови за камате и остале накнаде 760.730,00 666.578,10 87,62
616200 Камате на кредите од других страних кредитора 90.000,00 26.768,30 29,74

616300 Камате на домаће кредите 670.730,00 639.809,80 95,39

2. 820000  апитални расходи  К 7.484.600,00 7.175.125,99 95,87

821100 Набавка земљишта и осталих мат.средстава (рјешавање имовинско правних 
односа) 200.000,00 69.768,00 34,88

821200 Набавка грађевинских објеката 2.526.000,00 2.321.426,24 91,90
821300 Набавка опреме 156.900,00 196.119,97 125,00
831300 Моторна возила -набавка ватрогасног возила 564.960,60

821500 Набавка сталних средстава у облику права 120.000,00 122.595,40 102,16
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 4.231.700,00 3.730.961,12 88,17
821700 Нематеријална улагања (израда просторно планске докум .) 150.000,00 127.182,66 84,79
822600 Депозити на пољ.кредите 100.000,00 42.112,00 42,11

3. 615000 Капиталне помоћи 345.000,00 233.631,12 67,72

615100 Учешће у пројектима комуналне и друге инфраструктуре мјесних заједница
320.000,00 191.907,00 59,97

615200 Суфинансирање изградње специјалистичких болничких амбуланти 
25.000,00 41.724,12 166,90

II ОТПЛАТ A ДУГОВА 3.801.200,00 3.606.203,29 94,87
4. 823000 Отплата дугова 3.801.200,00 3.606.203,29 94,87

823300 Отплате домаћег задуживања 2.446.200,00 2.421.491,47 98,99
823300 Пренешене обавезе из претходне године 1.355.000,00 1.184.711,82 87,43
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                         ЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА И 2009. ГОДИНУ (по организационој  клас . )

Буџет 
2009.год.

Извршење за 
2009.год.

Индекс    

С В Е У К У П Н О 27.270.000,00 26.375.966,16 96,72
I Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110                                                                                                450.000,00 440.116,10 97,80

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 450.000,00 440.116,10 97,80
1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 238.000,00

     
231.620,00

     
97,32

          

611200 Накнаде одб.и нак.за рад Изб.ком. 238.000,00 231.620,00 97,32
611200 Накнаде одборницима 200.000,00 203.810,00 101,91
611200 Накнаде стручним комисијама 38.000,00 27.810,00 73,18

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 120.000,00
     

116.497,10
     

97,08
612100 Одборници и комисије -порези и доприноси на остала ЛП 120.000,00 116.497,10 97,08

1.3. 614000 Текући грантови 92.000,00
       

91.999,00
       

100,00
614300 Политичке странке 92.000,00 91.999,00 100,00

II Назив и број потрошачке јединице   КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   
120                                                                                                6.541.000,00 5.776.075,63 88,31

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 426.000,00 441.342,79 103,60
1.1. 613000 Трошкови материјала и услуга 330.000,00     337.880,17     102,39

613900
Трошкови за информисање (услуге медија, штампања, јавног инфор .и
репрезентације) 330.000,00 337.880,17

102,39
1.2. 614000 Текући грантови 96.000,00       103.462,62     107,77

614300 Подршка регионалних иницијатива 11.000,00 7.778,17 70,71
614300 Трошкови манифестација 85.000,00 95.684,45 112,57

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.115.000,00 5.334.732,84 87,24
2.1.

615000 Капиталне помоћи 345.000,00 233.631,12 67,72

615100 Учешће у пројектима комуналне и друге инфраструктуре мјесних заједница 320.000,00 191.907,00 59,97

615200 Суфинансирање изградње специјалистичких  болничких амбуланти  
25.000,00 41.724,12 166,90

2.2.
I Трошкови за  набавку сталних средстава 5.770.000,00 5.101.101,72 88,41

821200 Остали објекти инфраструктуре  - спортско-пословни центар Сервициум 2.059.000,00 1.894.932,41 92,03

821200 Остали објекти инфраструктуре - спомен обиљежје 10.000,00 8.055,33 80,55

821200 Остали објекти инфраструктуре - GAP пројект 0,00 0,00

821600 Реконструкција зграда-Културни центар 1.101.000,00 902.688,67 81,99

821600 Реконструкција зграда-остали објекти 100.000,00 88.042,48 88,04

821600 Реконструкција путева 2.500.000,00 2.207.382,83 88,30

III Назив и број потрошачке јединице:          БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 122                                                                                                100.000,00 70.540,36 70,54
1. 614100 Текући трошкови 100.000,00

     
70.540,36

       
70,54

IV Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                845.000,00 895.145,97 105,93
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 755.000,00 783.400,32 103,76

1.1. 613000 Трошкови материјала и услуга 755.000,00
     

783.400,32
     

103,76
613200 Трошкови енергије 160.000,00 168.403,83 105,25
613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 160.000,00 158.742,92 99,21
613400 Набавка материјала 45.000,00 46.136,35 102,53
613500 Трошкови услуга превоза и горива 55.000,00 50.880,71 92,51
613600 Закуп имовине и опреме 110.000,00 110.857,74 100,78
613700 Трошкови текућег одржавања 95.000,00 104.491,01 109,99
613900 Уговорене услуге (стручно обр., стручне услуге, остале уговорене) 130.000,00 143.887,76 110,68

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 90.000,00 111.745,65 124,16
2.1. 821300 Набавка опреме 90.000,00

       

111.745,65

     

124,16
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V Назив и број потрошачке јединице :     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 140                                                                                                3.970.000,00 3.968.101,75 99,95
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 3.970.000,00 3.968.101,75 99,95

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 3.465.000,00

  

3.455.144,35

  

99,72
611100 Бруто плате и накнаде запослених 2.885.000,00 2.885.933,01 100,03
611200 Накнаде трошкова запослених 580.000,00 569.211,34 98,14
611200 Накнаде запослених за докуп стажа

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 280.000,00

     
274.276,01

     
97,96

612100 Порези и доприноси на остала лична примања 280.000,00 274.276,01 97,96
1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 210.000,00

     
224.006,39
     

106,67
613100 Путни трошкови 40.000,00 37.113,60 92,78
613800 Трошкови осигурања , банк. услуга и услуга платног промета 170.000,00 186.892,79 109,94

1.4. 614200 Помоћи појединцима 15.000,00
       

14.675,00
       

97,83

VI Назив и број потрошачке јединице :   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150                                                                                                370.000,00 195.388,39 52,81
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 270.000,00 153.276,39 56,77

1.1. 614000 Текући грантови 270.000,00
     

153.276,39
     

56,77
614300 Помоћ орг .за противградну заштиту 70.000,00 60.000,00 85,71
614500 Средства за подршку развоју пољопривреде 200.000,00 93.276,39 46,64
614500 Средства за подршку предузетништва

2. 822600 Депозити за пољопривредне кредите       100.000,00         42.112,00 42,11

VII Назив и број потрошачке јединице :  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 160                                                                                                

2.134.000,00 2.027.664,00 95,02
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2.134.000,00 2.027.664,00 95,02

1.1. 614000 Текући грантови 2.134.000,00  2.027.664,00  95,02
Текући грантови  појединцима 1.068.000,00 976.253,56 91,41

614200 Програм осигурања пензионера до 65.год.старости 70.000,00 69.999,96 100,00
614200 Програм помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима 90.000,00 90.963,35 101,07
614200 Стипендије 490.000,00 424.970,00 86,73
614200 Субвенционирање превоза ученика одр .категорија 150.000,00 140.457,08 93,64

614200 Субвенционирање превоза дјеце са посебним потребама и трошкови
исхране

45.000,00 40.180,49 89,29
614200 Књиге за одличне ученике 8.000,00 8.144,66 101,81
614200 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова 60.000,00 60.154,90 100,26
614200 Помоћ ромској популацији 20.000,00 14.975,03 74,88
614200 Остале помоћи појединцима 135.000,00 126.408,09 93,64

Помоћи непрофитним организацијама 985.000,00 970.410,44 98,52
614300 Помоћ спортским организацијама 500.000,00 491.411,32 98,28
614300 Помоћ културним орг .и дјелат. 170.000,00 170.973,42 100,57
614300 Помоћ ОО Црвеног крста 85.000,00 85.073,33 100,09
614300 Помоћ Удружење слијепих 16.000,00 16.073,33 100,46
614300 Помоћ Удружење  пензионера 50.000,00 49.998,33 100,00
614300 Помоћ Војним пензионерима 4.000,00 4.080,00 102,00
614300 Помоћ Међуопштинско удружење глувих 16.000,00 16.073,33 100,46
614300 Помоћ акцијама Добровољних давалаца крви 18.000,00 18.000,00 100,00
614300 Помоћ Удружењу ментално нед .развијених лица 22.000,00 22.073,33 100,33
614300 Текућа помоћ Удружење инвалида рада РС 14.000,00 14.036,66 100,26
614300 Међуопштинско удружење цивилних жртава рата

614300 Подршка пројеката невладиних организација 16.000,00 15.915,22 99,47
614300 Текућа помоћ Удружењу параплегичара и ампутираца 14.000,00 14.036,66 100,26
614300 Подршка пројеката општинских омладинских организација 15.000,00 11.847,39 78,98
614300 Остале помоћи непрофитним организацијама 45.000,00 40.818,12 90,71
614400 Субвенције Дому здравља (превентивне акт ., ХЕС,мртвозорство ) 81.000,00 81.000,00 100,00
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VIII
Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ , КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170                                                                                                2.623.000,00 2.661.131,43 101,45

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1.611.000,00 1.797.755,60 111,59
1.1. 613700 Трошкови текућег одржавања 150.000,00

     

198.888,99

     

132,59
613700 Програм одржавања јавних путева       150.000,00       198.888,99 132,59

1.2. 613900 Остале уговорене услуге 891.000,00

     

1.044.194,20

  

117,19

613900 Услуге испитивања околине         11.000,00           9.105,00 82,77

613900 Програм заједничке комуналне потрошње       600.000,00       738.894,24 123,15

613900 Трошкови зимске службе         40.000,00         61.872,17 154,68

613900 Трошкови експроприсаног земљишта         10.000,00           9.852,66 98,53
613900 Програмске услуге и трошкови техничког пријема         50.000,00         41.494,93 82,99
613900 Програм одржавања хидромелиорационог система       180.000,00       182.975,20 101,65

613900 Остале уговорене услуге-Означавање улица и кућних бројева
1.3. 614000 Текући грантови      570.000,00      554.672,41 97,31

          

614200 Субвенционирање ком .услуга соц.угр.становништву         70.000,00         69.672,41 99,53
614400 Субвенција ЈКП Топлана       500.000,00       485.000,00 97,00

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.012.000,00 863.375,83 85,31
2.1. 821100 Набавка земљишта и осталих мат .средстава 200.000,00

     
69.768,00

       
34,88

821100 Набавка земљишта и осталих мат.средстава (рјешавање имовинско правних 
односа) 200.000,00 69.768,00 34,88

2.2. 821200 Остали објекти инф.-Азил за псе 22.000,00 21.867,30 99,40
          

2.3. 821500 Набавка сталних средстава у облику права 120.000,00 122.595,40 102,16

821500
Израда пројектне документације  (Програм уређења градског и осталог 
грађ.зем .за 2009.год.) 120.000,00 122.595,40 102,16

2.4. 821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 520.000,00 521.962,47 100,38

821600 Реконструкција јавне расвјете 120.000,00 108.064,42 90,05

821600 Реконструкција улица 400.000,00 413.898,05 103,47
2.5. 821700 Нематеријална улагања 150.000,00 127.182,66 84,79

821700 Нематеријална улагања (израда просторно планске докум .) 150.000,00 127.182,66 84,79

IX
Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -
ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180                                                                                                517.000,00 475.288,09 91,93

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 462.000,00 458.848,00 99,32
Текући грантови појединцима

614200 Програм борачко инв .заш .и заш-цивилних жртава рата 345.000,00 341.848,00 99,09
Текући грантови непрофитним орг.

614300 Помоћ Борачкој организацији 54.000,00 54.000,00 100,00
614300 Помоћ ОО Субнор 21.000,00 21.000,00 100,00
614300 Помоћ ОО породица погинулих бораца 42.000,00 42.000,00 100,00

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 55.000,00 16.440,09 29,89
821200 Подршка програму Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ 55.000,00 16.440,09 29,89

X Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   
190                                                                                                

4.421.000,00 4.127.350,53 93,36
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 769.000,00 665.454,01 86,53

1.1. 613000 Трошкови материјала и услуга 40.000,00

       

30.148,90

       

75,37

613900 Обавезе по судским извршењима         40.000,00         30.148,90 75,37
1.2. 616000 Трошкови за камате и остале накнаде 729.000,00 635.305,11 87,15

616200 Камате на кредите од других страних кредитора 90.000,00 26.768,30 29,74

616300 Камате на домаће кредите 639.000,00 608.536,81 95,23
2. 823000 Отплате домаћег задуживања    3.652.000,00    3.461.896,52 94,79

823300 Отплате домаћег задуживања    2.357.000,00    2.334.341,15 99,04
823300 Пренешене обавезе из претходне године    1.295.000,00    1.127.555,37 87,07

XI Назив и број потрошачке јединице:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 220                                                                                                10.000,00 5.718,40 57,18
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 10.000,00 5.718,40 57,18

613900 Трошкови узорковања намирница 10.000,00 5.718,40 57,18
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XII Назив и број организационе јединице :   ЦЕНТАР ЗА СОЦ .РАД 300                                                                                                487.000,00 444.830,92 91,34
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 483.800,00 441.914,70 91,34

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 395.000,00     374.632,64     94,84
611100 Бруто плате и накнаде запослених 325.000,00 319.549,39 98,32
611200 Накнаде трошкова запослених 70.000,00 55.083,25 78,69

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 35.000,00       24.543,65       70,12
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 35.000,00 24.543,65 70,12

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 52.800,00       42.338,41       80,19
613100 Путни трошкови 4.300,00 2.994,20 69,63
613200 Трошкови енергије 12.000,00 9.016,14 75,13
613300 Трошкови комуналних услуга 15.000,00 13.435,09 89,57
613400 Набавка материјала 4.500,00 4.494,40 99,88
613500 Тр .услуга превоза и горива 4.000,00 2.237,83 55,95
613700 Тр .текућег одржавања 3.100,00 2.183,28 70,43
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 2.100,00 1.341,74 63,89
613900 Уговорене услуге 7.800,00 6.635,73 85,07

1.4. 614000 ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 1.000,00
         

400,00
           

40,00
614300 Помоћ непрофитним организацијама 1.000,00 400,00 40,00

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.200,00 2.916,22 91,13
821300 Набавка опреме 2.000,00 1.514,92 75,75
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 1.200,00 1.401,30 116,78

XIII Назив и број организационе јединице :   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                1.159.000,00 1.194.675,04 103,08

1. 613000 Трошкови материјала и услуга 670.500,00
     

708.670,45
     

105,69
613900 Уговорене услуге социјалне заштите 670.500,00 708.670,45 105,69

2. 614000 Текући грантови 488.500,00

     
486.004,59

     

99,49
614200 Помоћим појединцима 488.500,00 486.004,59 99,49

XIV Назив и број организационе јединице :  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                                753.700,00 739.773,46 98,15

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 753.700,00 739.773,46 98,15
1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 548.200,00

     

546.368,27

     

99,67
611100 Бруто плате 497.200,00 495.677,83 99,69
611200 Накнаде трошкова запослених 51.000,00 50.690,44 99,39

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 12.000,00 11.819,27 98,49
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 12.000,00 11.819,27 98,49

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 192.500,00

     

180.585,92

     

93,81
613100 Путни трошкови 2.000,00 1.709,70 85,49
613200 Трошкови енергије 27.100,00 22.096,55 81,54
613300 Трошкови комуналних услуга 10.200,00 8.741,18 85,70
613400 Набавка материјала 90.900,00 88.298,45 97,14
613500 Тр .услуга превоза и горива 5.800,00 5.414,77 93,36
613600 Трошкови закупа 7.200,00 7.800,00 108,33
613700 Тр .текућег одржавања 21.000,00 24.922,54 118,68
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 3.800,00 1.248,60 32,86
613900 Уговорене услуге 24.500,00 20.354,13 83,08

2. 614200 Помоћим појединцима -

                 

-

                 

614300 Помоћим непрофитним организацијама 1.000,00

         

1.000,00

         

100,00
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XV Назив и број организационе јединице : ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                                                205.030,00 195.372,20 95,29
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 192.830,00 183.298,34 95,06

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 131.870,00

     
128.896,15

     
97,74

611100 Бруто плате 114.870,00 114.036,15 99,27
611200 Накнаде трошкова запослених 17.000,00 14.860,00 87,41

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 8.600,00
         

8.397,14
         

97,64
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 8.600,00 8.397,14 97,64

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 52.130,00
       

45.785,00
       

87,83
613100 Путни трошкови 6.100,00 5.935,00 97,30
613200 Трошкови енергије - -
613300 Треошкови ком .и комуникационих услуга 2.400,00 1.637,53 68,23
613400 Набавка материјала 1.000,00 978,70 97,87
613500 Тр .услуга превоза и горива 4.000,00 3.043,74 76,09
613700 Тр .текућег одржавања 4.000,00 2.192,02 54,80
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 600,00 583,56 97,26
613900 Уговорене услуге 34.030,00 31.414,45 92,31

1.4. 616300 Камате на домаће кредите 230,00
           

220,05
           

95,67
2. 820000 КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 12.200,00 12.073,86 98,97

821300 Набавка опреме - 3.738,00
823300 Отплате домаћег задуживања 12.200,00 8.335,86 68,33

XVI Назив и број организационе јединице :  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                428.100,00 427.897,50
99,95

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 426.400,00 425.505,51 99,79
1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 302.650,00     301.637,29     99,67

611100 Бруто плате 256.000,00 255.054,82 99,63
611200 Накнаде трошкова запослених 46.650,00 46.582,47 99,86

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 21.500,00       21.454,24       99,79
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 21.500,00 21.454,24 99,79

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 102.250,00     102.413,98     100,16
613100 Путни трошкови 2.000,00 2.164,75 108,24
613200 Трошкови енергије 32.000,00 28.711,09 89,72
613300 Трошкови комуналних услуга 12.000,00 11.833,45 98,61
613400 Набавка материјала 4.100,00 4.380,89 106,85
613500 Тр .услуга превоза и горива 350,00 350,00 100,00
613700 Тр .текућег одржавања 3.000,00 3.609,85 120,33
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 8.200,00 7.668,60 93,52
613900 Уговорене услуге 40.600,00 43.695,35 107,62

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.700,00 2.391,99 140,71
821300 Набавка опреме 1.700,00 2.391,99 140,71

XVII Назив и број организационе јединице : ПРОФ.ВАТРОГ .ЈЕДИНИЦА 600                                                                                                733.700,00 1.298.615,06 177,00
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 693.700,00 693.654,46 99,99

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 532.800,00
     

528.040,08
     

99,11
611100 Бруто плате 445.000,00 440.417,88 98,97
611200 Накнаде трошкова запослених 87.800,00 87.622,20 99,80

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 55.000,00
       

53.838,73
       

97,89
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 55.000,00 53.838,73 97,89

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 76.400,00
       

82.560,52
       

108,06
613100 Путни трошкови 1.800,00 1.921,50 106,75
613200 Трошкови енергије 9.800,00 6.538,87 66,72
613300 Трошкови комуналних услуга 11.700,00 13.615,05 116,37
613400 Набавка материјала 21.500,00 31.826,20 148,03
613500 Тр .услуга превоза и горива 8.600,00 8.022,62 93,29
613700 Тр .текућег одржавања 4.600,00 5.815,89 126,43
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 6.400,00 6.007,41 93,87
613900 Уговорене услуге 12.000,00 8.812,98 73,44

1.4. 616300 Трошкови за камате и остале накнаде 29.500,00

       
29.215,13

       

99,03
2. 820000 КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 40.000,00 40.000,00 100,00

823000 Отплате домаћег задуживања        40.000,00        40.000,00 100,00
823300 Отплате домаћег задуживања         40.000,00         40.000,00 100,00

3. 831321 Моторна возила -набавка ватрогасног возила      564.960,60 
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XVIII Назив и број организационе јединице :  МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    700                                                                                                65.000,00 64.824,26 99,73
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 65.000,00 64.824,26 99,73

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 42.500,00

       

42.640,00

       

100,33
611200 Накнаде трошкова запослених 42.500,00 42.640,00 100,33

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 22.500,00

       

22.184,26

       

98,60
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 22.500,00 22.184,26 98,60

XIX Назив и број организационе јединице :  АГЕНЦИЈА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 
910                                                                                                

682.750,00 682.690,86 99,99
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 293.250,00 283.819,08 96,78

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 165.500,00

     

164.422,02

     

99,35
611100 Бруто плате 124.500,00 124.349,52 99,88
611200 Накнаде трошкова запослених 41.000,00 40.072,50 97,74

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 20.500,00

       

20.217,61

       

98,62
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 20.500,00 20.217,61 98,62

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 107.250,00

     

99.179,45

       

92,48
613100 Путни трошкови 2.000,00 321,74 16,09
613200 Трошкови енергије 1.000,00 - -
613300 Трошкови комуналних услуга 7.500,00 7.676,87 102,36
613400 Набавка материјала 6.000,00 5.954,64 99,24
613500 Тр .услуга превоза и горива 4.500,00 4.586,54 101,92
613700 Тр .текућег одржавања 6.500,00 5.901,75 90,80
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 750,00 715,69 95,43
613900 Уговорене услуге (извор: примљене помоћи од виших нивоа власти ) 44.000,00 43.052,24 97,85
613900 Уговорене услуге (са одјељења за привреду) 35.000,00 30.969,98 88,49

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 389.500,00 398.871,78 102,41
821200 Објекти локалне инфраструктуре 380.000,00 380.131,11 100,03
821300 Набавка опреме 9.257,30
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 9.500,00 9.483,37 99,82

XX Назив и број организационе јединице :  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
920                                                                                                124.150,00 124.132,83 99,99

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 96.150,00 92.656,69 96,37
1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 53.340,00       51.956,45       97,41

611100 Бруто плате 49.140,00 48.956,45 99,63
611200 Накнаде трошкова запослених 4.200,00 3.000,00 71,43

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 1.850,00         1.698,60         91,82
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 1.850,00 1.698,60 91,82

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 40.960,00       39.001,64       95,22
613100 Путни трошкови 7.300,00 7.246,60 99,27
613200 Трошкови енергије - -
613300 Трошкови комуналних услуга 3.600,00 3.826,86 106,30
613400 Набавка материјала 500,00 200,74 40,15
613500 Тр .услуга превоза и горива 5.000,00 4.018,17 80,36
613600 Трошкови закупа
613700 Тр .текућег одржавања 500,00 230,00 46,00
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета
613900 Уговорене услуге 24.060,00 23.479,27 97,59
613900 Уговорене услуге - Учешће у програмима Општине у области туризма 28.000,00 31.476,14 112,41

XXI Назив и број организационе јединице :      ГИМНАЗИЈА 015                                                                                                196.200,00 154.212,58 78,60
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 174.200,00 125.564,76 72,08

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 32.699,00

       

21.609,68

       

66,09
611200 Накнаде трошкова запослених 32.699,00 21.609,68 66,09

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 7.000,00

         

6.760,02

         

96,57
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 2.000,00 4.404,57 220,23
612200 Остали доприноси 5.000,00 2.355,45 47,11

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 134.501,00

     

97.195,06

       

72,26
613100 Путни трошкови 15.000,00 6.043,17 40,29
613200 Трошкови енергије 29.030,00 27.825,84 95,85
613300 Трошкови комуналних услуга 16.560,00 14.196,39 85,73
613400 Набавка материјала 25.381,00 18.540,86 73,05
613500 Тр .услуга превоза и горива 3.000,00 1.358,87 45,30
613700 Тр .текућег одржавања 20.000,00 19.558,22 97,79
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 7.980,00 1.262,50 15,82
613900 Уговорене услуге 17.550,00 8.409,21 47,92

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 22.000,00 28.647,82 130,22
821300 Набавка опреме 22.000,00 28.647,82 130,22
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XXII Назив и број организационе јединице :   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                                233.640,00 192.057,61 82,20
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 171.640,00 130.949,32 76,29

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 9.300,00

         

8.656,00

         

93,08
611200 Накнаде трошкова запослених 9.300,00 8.656,00 93,08

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања - -
612100 Порези и доприноси на остала лична примања - -

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 160.340,00

     
120.455,51

     
75,13

613100 Путни трошкови 6.248,00 2.214,10 35,44
613200 Трошкови енергије 25.000,00 26.465,92 105,86
613300 Трошкови комуналних услуга 11.000,00 11.295,81 102,69
613400 Набавка материјала 45.240,00 28.949,14 63,99
613500 Тр.услуга превоза и горива 6.640,00 3.794,82 57,15
613700 Тр.текућег одржавања 34.684,00 15.230,88 43,91
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 11.528,00 9.384,00 81,40
613900 Уговорене услуге 20.000,00 23.120,84 115,60

1.4. 616300 Камате на домаће кредите 2.000,00
         

1.837,81
         

91,89
2. 820000  РОШКОВИТ 62.000,00 61.108,29 98,56

821300 Набавка опреме 25.000,00 24.293,81 97,18
823300 Отплата домаћег задужења 37.000,00 36.814,48 99,50

XXIII Назив и број организационе јединице :     СРЕДЊА СТРУЧНА И 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                                174.830,00 174.810,10 99,99

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 112.830,00 113.653,69 100,73
1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 6.560,00         6.513,13         99,29

611100 Бруто плате 60,00 56,13 93,55
611200 Накнаде трошкова запослених 6.500,00 6.457,00 99,34

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 915,00            914,97            100,00
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 915,00 914,97 100,00

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 105.355,00     106.225,59     100,83
613100 Путни трошкови 4.800,00 4.767,10 99,31
613200 Трошкови енергије 17.700,00 17.094,68 96,58
613300 Трошкови комуналних услуга 8.000,00 7.022,52 87,78
613400 Набавка материјала 18.950,00 22.716,00 119,87
613500 Тр.услуга превоза и горива 2.580,00 2.033,59 78,82
613700 Тр.текућег одржавања 9.325,00 6.875,50 73,73
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 4.000,00 2.653,26 66,33
613900 Уговорене услуге 40.000,00 43.062,94 107,66

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 62.000,00 61.156,41 98,64
821300 Набавка опреме 2.000,00 1.999,98 100,00
823300 Отплата домаћег задужења 1.999,98
823300 Обавезе према добављачима из претходне године 60.000,00 57.156,45 95,26

XXIV Назив и број организационе јединице :  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                45.900,00 39.553,09 86,17
1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 31.700,00 27.022,59 85,24

1.1. 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 5.600,00
         

4.696,80
         

83,87
611200 Накнаде трошкова запослених 5.600,00 4.696,80 83,87

1.2. 612000 Порези и доприноси на остала лична примања 1.200,00
         

1.524,72
         

127,06
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 1.200,00 1.524,72 127,06

1.3. 613000 Трошкови материјала и услуга 24.900,00
       

20.801,07
       

83,54
613100 Путни трошкови 7.000,00 6.768,90 96,70
613200 Трошкови енергије 4.000,00 3.333,10 83,33
613300 Трошкови комуналних услуга 4.000,00 3.192,56 79,81
613400 Набавка материјала 2.000,00 1.780,92 89,05
613500 Тр.услуга превоза и горива 500,00 250,00 50,00
613700 Тр.текућег одржавања 1.500,00 887,62 59,17
613800 Трошкови осигурања, банк. услуга и услуга платног промета 500,00 226,80 45,36
613900 Уговорене услуге 5.400,00 4.361,17 80,76

2. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 14.200,00 12.530,50 88,24
821300 Набавка опреме 14.200,00 12.530,50 88,24
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На основу члана 13. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/08, 126/08 и 92/09),  члана 30. алинеја 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), и  члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Скупштина општине 
Градишка на петнаестој редовној сједници 
одржаној 13.04.2010.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о покрићу дефицита по годишњем обрачуну 
Буџета општине Градишка 

 за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се покриће дефицита буџета 
исказаног по Годишњем обрачуну Буџета 
општине Градишка за 2009. годину у износу од 
6.746.643,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Покриће дефицита у наведеном износу ће 
се извршити из планираних прилива, вишка 
прихода и смањењем јавне потрошње у 2010. 
години. 
 

Члан 3. 
 
 За провођење ове Одлуке задужен је 
Начелник општине. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-022-70/10 
Датум:1304.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
  
 
 

На основу  члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ 101/04, 42/05, и 118/05),члана 17 Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05, 4/08, 1/09 и 
3/09),члана 5.став 2. и члана 7. Одлуке о 
установљењу јавних признања општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број: 2/06), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 13.04.2010. 
године   д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
 

о додјели јавних признања општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Градишка, 

поводом Дана општине -24.Априла 2010. 
године додјељује слиједећа јавна признања: 
 
 
 А. ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА  
додјељује се: 
 
 1. госп. Бориславу  Њежићу 
     -за допринос у области културног 
стваралаштва 

2.госп. Синиши  Кецману 
    -за постигнуте резултате из 
области привреде 

3. госп. Михајлу  Граховцу  
-за допринос у области  

друштвеног рада 
4., Радиславу Шпањићу – постхумно , 

- за допринос у области 
хуманитарног рада 
 
Б.) ЗАХВАЛНИЦА се  додјељује : 
 
1. Агромикс д.о.о. Доњи Карајзовци 
    -за постигнуте резултате у  

области привреде 
 2. госп. Радовану Марјановићу    

 -за постигнуте резултате из 
области образовања 
3. госп. Алмиру  Ахметагићу  
   -за рад и активности у области 

спорта 
4. госп. Момиру Благојевићу   
   -за резултате у области 

хуманитарног рада 
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Члан 2. 
 

 Признања ће уручити предсједник 
Скупштине општине Градишка за Дан општине- 
24.Април. 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења , а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка" 
 
Број:01-022-71/010 
Датум:13.04.2010.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 50, 
51, 53, 55. и 71. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске’’, број 30/07), те 
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 13.04.2010. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о   издавању  гаранције за кредитно задужење 
 ЈП „ДЕП-ОТ“ Бањалука 

 
I 
 

Општина Градишка даје гаранцију ЈП 
„ДЕП-ОТ“ Бањалука на задужење код Свјетске 
банке за IDA и IBRD по Пројекту за управљање 
чврстим отпадом у износу од EUR 210.000,00 у 
складу са процентуалним учешћем у оснивачком 
улогу (14%). 
 

II 
 

Средства из тачке I ове одлуке ЈП „ДЕП-
ОТ“ Бањалука ће  користити за изградњу 
санитарних ћелија за одлагање отпада, изградњу 
саобраћајница за потребе рада депоније, набавку 
и уградњу уређаја за пречишћавање депонијског 
филтра, те набавку и уградњу инсталације за 
отплињавање депоније, а обезбиједиће се под 
сљедећим условима : 

- каматна стопа – шестомјесечни LIBOR + 
варијабилна маржа, 

- једнократна приступна такса на укупан износ 
зајма 0,25%, 

- рок отплате – 20 година, 
- грејс период – 8 година, 
- отплата дуга се може сервисирати из 

редовних мјесечних прихода корисника 
кредита, 

-  тренутни потенцијални дуг Општине Градишка 
по издатим гаранцијама за 2010.годину износи 
651.851,49 КМ, или  3,71 % редовних прихода 
остварених у претходној фискалној години 
(17.587.660,34 КМ). 
 

 

III 
 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да обави све радње потребне за 
реализацију ове одлуке (овјерена гаранција, 
бјанко потписани и овјерени налози за плаћање 
са изјавом). 
 

IV 
                                                                       

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

 
Број:01-022-72/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 7. Закона о 
министарским , владиним и другим 
именовањима Репу-блике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број:41/03) 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 13.04.2010. год.               
д о н и ј е л  а    ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању критерија за именовање  
директора  и Управног одбора  

Туристичке организације општине Градишка  
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I 
 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови 
и критерији за избор и именовање: 

1. Директора Туристичке организације  
општине Градишка, 

2. Три члана Управног одбора 
Туристичке организације општине 
Градишка  

Запослени у наведеној јавној служби не 
могу бити чланови управног одбора. 

 
II 

 
 Опис послова: 
 
 Послови  директора и управног одбора 
утврђени су Законом о туризму и Статутом 
Туристичке организације општине Градишка. 
 

III 
 
 Општи услови за кандидате 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, односно члана управног одбора 
 5. Да се против њих не води кривични 
поступак; 
 6. Да се на њих не односи члан IX 1. 
Устава БиХ.  
 
 Посебни услови за кандидате су: 
 
 Под 1.  

- ВСС, друштвеног смјера 
- Најмање пет година радног искуства 

у струци 
- Положен стручни испит за рад у 

управи, 
- Познавање једног свјетског језика 
 
Под 2 
- ВСС, ВШС, 
- Најмање 3 године радног искуства у 

струци, 

IV 
 

 Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор обавиће интервју. 
 Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, а именује је Начелник општине. 
 

V 
 
 Конкурс ће расписати Начелник општине 
Градишка и биће објављен у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и  дневном листу 
"Независне новине" Бања Лука   
 Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у дневном листу 
"Независне новине" Бања Лука . 
 

VI 
 

 Директора и Управни одбор Туристичке 
организације општине Градишка именоваће 
Скупштина општине на мандатни период од 
четири године на основу ранг-листе коју ће 
утврдити Комисија за избор. 
 

VII 
 

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

 
Број:01-022-73/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07), члана 36. и 124. 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  13.04.2010. године, 
донијела је  
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О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке организовању Јавне 
здравствене установе 

 "Дом здравља" Градишка 
 

Члан 1. 
 
 Члан 4. Одлуке о организовању Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број  
4/09) –у даљем тексту: Одлука- мијења се и 
гласи: 

„Члан 4. 
Дјелатност Јавне здравствене  установе 

"Дом здравља" Градишка је: 
 

85.121  Директна медицинска пракса, 
85.122    Здравствено-превентивна  

пракса, 
85.130  Стоматолошка пракса, 

             33.100   Производња медицинске и  
хируршке опреме и 
ортопедских помагала  

                          (осим медицинске и хируршке   
опреме) 

85.143.  Остали видови  здравствене 
заштите 

60.240    Превоз робе у друмском   
саобраћају (за властите 
потребе); 

55.300 Ресторани (за властите потребе)  
 

Члан 2. 
 
 Члан 5. Одлуке мијења се и гласи: 
 

„Члан 5. 
 (1)  ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка  
послује средствима у државној својини. 

(2)  Средства за обављање дјелатности 
обезбјеђују се из: 

- средстава здравственог 
осигурања Фонда 

- Буџета Општине  
- Буџета  Републике,  
- осигуравајућих 

организација,  
- од корисника здравствене 

заштите,  
- наставне и научно-

истраживачке дјелатности, 
- из других извора у складу са 

законом.“ 
 

Члан 3. 
 

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

 
Број:01-022-74/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ број 6/06) 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 13.04.2010. године,         
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о безбједности саобраћаја 
(„Службени гласник општине Градишка“ број: 
11/05 ,9/07 и 1/09) у члану 4. иза става 2. додаје 
се став 3. који гласи: 
 
 „Приликом издавања дозволе за 
ванредни превоз терета, теретном моторном 
возилу може се одобрити кретање и другим 
градским улицама уколико надлежни орган, у 
проведеном поступку, оцјени да су за то 
испуњени одређени услови.“ 
 

Члан 2. 
 

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

 
Број:01-022-75/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 11, 12 и 15 Одлуке о 
грађевинском земљишту (»Службени гласник 
општине Градишка» бр. 6/07 и 6/09), члана 4 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07), члана 4 Правилника о поступку 
продаје непосредном погодбом неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске», 
бр.14/07)  и члана 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 13.04.2010.године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта, к.ч. број 
650/42  и  к.ч. број 650/44 

у к.о. Бок Јанковац  
 

I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта, ради изградње 
трајних грaђјевина и то: 
 

1. к.ч.бр.650/42, к.о. Бок Јанковац (IV 
зона градског грађевинског земљишта)  
површине 639 м2 ради изградње индивидуалног 
слободностојећег стамбеног објекта, по почетној 
продајној   цијени од 9.585,00 КМ ( 15 КМ/ m2) 

 

2. к.ч.бр.650/44, к.о. Бок Јанковац (IV 
зона градског грађевинског земљишта)  
површине 432 м2 ради изградње индивидуалног 
слободностојећег стамбеног објекта, по почетној 
продајној  цијени од 6.480,00 КМ ( 15 КМ/ m2) 

 

II 
 

Продаја градског грађевинског земљишта 
из претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 

 
III 

 
Уколико продаја путем лицитације 

остане безуспјешна и у поновљеном поступку 
продаја градског грађевинског земљишта из 
тачке I ове одлуке ће се извршити непосредном 
погодбом  по почетној продајној цијени 
утврђеној за продају градског грађевинског 
земљишта путем лицитациjе. 

IV 
 

Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
имају сва физичка и правна лица која по закону  
могу бити власници некретнина које се продају, 
уз уплату кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене земљишта и иста се уплаћује на 
посебан рачун Административне службе, прије 
почетка поступка лицитације и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено земљиште 
иста се враћа. 
 

V 
 

Излицитирана односно утврђена куповна 
цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 
дана закључења уговора о продаји градског 
грађевинског земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног грађевинског земљишта након 
плаћања куповне цијене. 

 
VI 

 
Овлашћује се Начелник Општине да 

након ступања на снагу ове Одлуке у средствима 
јавног информисања објави оглас о продаји 
градског грађевинског земљишта путем лицита-
ције, оглас о поновљеном поступку лицитације, 
односно оглас о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом уколико продаја путем 
лицитације остане безуспјешна и у поновљеном 
поступку.  
 

VII 
 

Поступак продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем лицитације 
односно непосредном погодбом ако продаја 
путем лицитације не успије и у поновљеном 
поступку, проводи Комисија за продају 
грађевинског земљишта. 
 

VIII 
 

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

 
Број:01-022-76/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 11, 12 и 15 Одлуке о 
грађевинском земљишту (»Службени гласник 
општине Градишка» бр. 6/07 и 6/09), члана 4 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07), члана 4 Правилника о поступку 
продаје непосредном погодбом неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске», 
бр.14/07)  и члана 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 13.04.2010.године, доноси 
 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта, к.ч. број 
1051/48 

у к.о. Градишка-град 
 

I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта, ради изградње 
трајних грaђјевина и то: 
 

1. к.ч.бр.1051/48, у  к.о. Градишка-град  
(III зона градског грађевинског земљишта)  
површине 238 м2, ради изградње индивидуалног 
слободностојећег стамбеног објекта, по почетној 
продајној   цијени од 4.760,00 КМ (20 КМ/ м2) 

 

II 
 

Продаја градског грађевинског земљишта 
из претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 

 
III 

 
Уколико продаја путем лицитације 

остане безуспјешна и у поновљеном поступку 
продаја градског грађевинског земљишта из 
тачке I ове одлуке ће се извршити непосредном 
погодбом  по почетној продајној цијени 
утврђеној за продају градског грађевинског 
земљишта путем лицитациjе. 

 
 

  

IV 
 

Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
имају сва физичка и правна лица која по закону  
могу бити власници некретнина које се продају, 
уз уплату кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене земљишта и иста се уплаћује на 
посебан рачун Административне службе, прије 
почетка поступка лицитације и урачунава се у 
продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено земљиште 
иста се враћа. 
 

V 
 

Излицитирана односно утврђена куповна 
цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 
дана закључења уговора о продаји градског 
грађевинског земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног грађевинског земљишта након 
плаћања куповне цијене. 
 

VI 
 

Овлашћује се Начелник Општине да 
након ступања на снагу ове Одлуке у средствима 
јавног информисања објави оглас о продаји 
градског грађевинског земљишта путем 
лицитације, оглас о поновљеном поступку 
лицитације, односно оглас о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 
уколико продаја путем лицитације остане 
безуспјешна и у поновљеном поступку.  
 

VII 
 

Поступак продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем лицитације 
односно непосредном погодбом ако продаја 
путем лицитације не успије и у поновљеном 
поступку, проводи Комисија за продају 
грађевинског земљишта. 
 

VIII 
 

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

 
Број:01-022-77/010 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, рјешавајући по 
захтјеву Нинић Мирка, сина Миле из Градишке, 
за доношење допунског рјешења, на основу 
члана 204. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник републике Српске“ број 
13/02) и чланова 17. и 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), на 
сједници одржаној 13.04.2010. године                   
д о н и ј е л а   ј е 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 

 Рјешење Скупштине општине Градишка 
број 02-475-110 од 17.08.2001. године, у 
предмету додјеле неизграђеног грађевинског 
земљишта ради комплетирања плаца допуњује 
се, а како слиједи: 
 

2.За додјељењно грађевинско земљиште 
ради комплетирања плаца означеног као к.ч. бр. 
1853/29 „Чаира“, њива 3. класе у површини од 
180 м2  уписана у п.л. број 3078 к.о Градишка 
село ( у вријеме додјеле у п.л.бр. 391 к.о. 
Градишка-село), Нинић Мирко, син Миле из 
Градишке дужан је платити накнаду у износу од 
10,00 КМ/м2, што за 180 м2 износи 1.800,00 КМ. 

 

3. По правоснажности овог рјешења и 
доказа о извршеној уплати, на земљишту из 
тачке 1. и 2. рјешења, Основни суд Градишка- 
Земљишно-књижна канцеларија- извршиће 
укњижбу права власништва у корист Нинић 
Мирка, сина Миле из Градишке са 1/1 дијела, а 
Републичка управа за геодетске и имовинско 
правне послове-Подручна јединица Градишка 
укњижиће исто као посјед именованог са 1/1 
дијела. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Нинић Мирко из Градишке поднио је 
захтјев за допуну рјешења Скупштине општине 
Градишка број 02-475-110 од 17.08.2001. године, 
којим му је ради комплетирања грађевинске 
парцеле додјељено неизграђено грађевинско 
земљиште означено као к.ч.бр.1853/29 „Чаира“, 
њива 3. класе у површини од 180 м2, уписана у 
п.л.бр. 3078 к.о. Градишка-село ( у вријеме 
додјеле 391 к.о. Градишка -село). У захтјеву 
наводи да наведе-ним скупштинским рјешењем 
није одлучено о висини накнаде за додјељење 
грађевинско земљиште, односно да у тачки 2. 
рјешења стоји да ће се о накнади за додјељењно 
грађе-винско земљиште одлучити у посебном 

поступку. Како до данас није одлучено о накнади 
тражи  да се предметно рјешење допуни тако да 
се одлучи о висини накнаде, а у прилог томе уз 
захтјев је приложио и процјену вриједности 
предметног земљишта коју је извршио стални 
судски вјештак грађевинске струке Котур 
Драган, дипл. инг. грађевине из Градишке. 
 Одредбом члан 204. Закона о општем 
управном поступку прописано је да, ако орган 
није рјешењем одлучио о свим питањима која су 
била предмет поступка, он може по предмету 
странке или по службеној дужности донијети 
посебно рјешење о питањима која већ 
донесеним, рјешењем нису обухваћена (допунско 
рјешење) 
 Како је неспорно утврђено да у 
конкретном случају овај орган није одлучио о 
свим питањима која су била предмет поступка (о 
накнади), а како су се сада стекли услови да се 
одлучи о том питању, примјеном члана 204. 
закона о општем управном поступку, одлучено је 
као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против 
овог рјешења не може се изјавити жалба али се 
може покренути управни спор тужбом 
Окружном суду у Бања Луци, у року од 30 дана 
од дана пријема овог рјешења. 

Тужба се подноси непосредно Суду, у два 
примјерка. 

 
Број:01-475-92/10 
Датум:13.04.2010.године 
Градишка                            ПРЕДСЈЕДНИК  

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 43. став 1. алинеја 7. 

Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 
118/05), 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  
 
 

О Д Л У К У 
 о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

Административне службе општине Градишка 
 

Члан 1. 
 
 О Одлуци о оснивању Административне 
службе општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 11/08) у ставу 2. Члана 
3. иза ријечи „развој“ ставља се тачка, а остали 
текст се брише. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 10. Одлуке на крају текста брише 
се тачка и додаје текст „и послови Комуналне 
полиције у складу са Законом о Комуналној 
полицји“ („Службени гласник Републике 
српске“, број 85/03). 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:02-022-50/10 
Датум:08.03.2010.године 
Градишка                       

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Никола Крагуљ с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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), Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
оснивању Административне службе општине 
Градишка број: 02-022-50/10 од 08.03.2010. 
године 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  

 
П Р А В И Л Н И К 

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 и 1/10) (у 
даљем тексту: Правилник), у члану 2. став 2 
бришу се ријечи „Одсјек Комуналне полиције“. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 8. врше се следеће измјене: 
 
„под 02-КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
брише се под „Б) Одсјек Комуналне полиције“ са 
радним мјестима „02.018 Начелник Комуналне 
полиције и 02.019 Комунални полицајац“. Одсјек 
цивилне заштите умјесто са „В)“ означава се са 
„Б)“, а Одсјек за имовинско-правне послове 
умјесто са „Г)“ означава се са „В)“ и број „25“ 
замјењује се бројем „20“. 
„под 04-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ брише се радно мјесто „04.058 Виши 
стручни сараднк за послове урбанизма и 
грађења“, а број извршиоца код радног мјеста 
„04.057 Самостални стручни сарадник за послове 
грађења“ повећава се са „1“ на „2“. 
„под 08-ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ радно 
мјесто „08.108 виши стручни сарадник за главну 
књигу“ мјења назив у „08.108 Самостални 
стручни сарадник за главну књигу“. 
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„под 09- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ 
отварају се радна мјеста: „09.127 Стручни 
савјетник за заступање у предметима 
прекршајног поступка, 1 извршилац, 09.018 
Начелник Комуналне полиције, 1 извршилац и 
09.019 Комунални полицајац, 3 извршиоца“ и 
број „17“ замјењује се бројем „22“. 
 

Члан 3. 
 
 У члану 9. Правилника врше се следеће 
измјене и допуне: 
 
- У Одјељењу за општу управу код описа посла 
за радно мјесто „03.036 матичар у мјесној 
канцеларији“ алинеја утврђена правилником о 
измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Административне службе општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
1/10) се брише , а додају се три нове алинеје и 
гласе: 
 
„- Послови везано за матичне књиге обављају се 
у мјесним канцеларијама: Нова Топола за 
матично подручје Нова Топола, Горњи 
Подградци за матично подручје Горњи 
Подградци, Ламинци Сређани за матичнио 
подручје Ламинци и Дубраве за матично 
подручје Дубраве. За остала матична подручја 
матичне књиге се воде у матичној служби 
Градишка, 
 
- матичне књиге за текућу годину воде се у свим 
мјесним канцеларијама по матичним подручјима, 
 
- у мјесним канцеларијама у којима се воде 
матичне књиге само за текућу годину издају се 
изводи из матичних књига и увјерења о 
држављанству према подацима из другог 
примјерка матичних књига које се воде у 
електронској форми“. 
 
- У одјељењу за финансије за радно мјесто 
„08.108“ мјења се назив и услови за радно мјесто 
и гласе: „08.108 Самостални стручни сарадник за 
главну књигу, Школска спрема: ВСС – 
друштвеног смјера, радно искуство у струци: 3 
године, Посебни услови: лиценца рачуновође, 
стручни испит и познавањ рада на рачунару“. 
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- У одјељењу за инспекције отварају се следећа радна мјеста:
 

 
 

09.127 
 

Стручни савјетник за заступање у предметима прекршајног поступка 
 
-  заступа Општину пред судовима и другим органима у предметима прекршајног 

поступка по захтјевима за покретање прекршајног поступка покренутих од стране 
општинских инспектора, комуналних полицајаца и других овлашћених органа 
у Општини, 

-  води евиденцију прекршајних предмета и израђује полугодишње и годишње  
извјештаје о истим, 

-  учествује у изради програма рада инспекција и комуналне полиције, 
-  прати прописе из области инспекцијског надзора и комуналне полиције и 

указује на потребу доношења одговарајућих аката из надлежности општинских 
органа , а који се односе на области у којима се врше инспекцијски надзор и 
надзор од стране комуналне полиције, 

-  по налогу Начелника одјељења обавља и друге послове у складу са стручном спремом, 
-  одговара за законито, ажурно и ефикасно обављање послова 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС- Правни факултет 
Радно искуство у струци: 3 године 
Посебни услови: стручни испит и познавање рада на рачунару 
 

1 
 

                                      КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

  
09.018 

Начелник комуналне полиције 
- координира и контролише рад комуналних полицајаца, даје приједлоге за  
      рјешавање предмета,                                       
- обилази терен по службеној дужности и по позиву, утврђује стање и предузима  
      законске мјере, 
- израђује информације, анализе, извјештаје и програм рада Комуналне полиције, 
      који уз сагласност Начелника општине доноси Начелник одјељења и води интерну 
      евиденцију управних предмета, 
- предузима мјере на побољшању квалитета рада, стара се о радној дисциплини и директно је 

одговоран за рад комуналних полицајаца, 
- прати и учествује у припреми прописа који доносе органи општине из области урбанизма, 

грађења и комуналних послова, 
- даје примједбе и приједлоге о нацрту прописа из комуналне области, 
- иницира мјере за унапређење стања у комуналној области, 
- одговара за стање у области за који је инспекцијски надлежан, 
- одговара за законито, ажурно, благовремено и ефикасно провођење прописаних законских 

мјера из своје надлежности, 
- обавља и друге послове које му повјери Начелник општине. 
 
Сложеност послова: најсложенији 
Школска спрема: ВСС-друштвеног или техничког смјера 
Радно искуство у струци:  3 године 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару и возачка дозвола „Б“ категорије. 
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 09.019 

Комунални полицајац 
- обилази терен по службеној дужности и по позиву, утврђује стање и предузима  
      законске мјере, 
- израђује извјештаје, води интерну евиденцију управних предмета,                                       
- иницира програм развоја и мјере за унапређење стања у овој области, 
- одговара за стање у области за коју је инспекцијски надлежан, 
- одговара за законито, ажурно, благовремено и ефикасно провођење прописаних 
      законских мјера из своје надлежности, 
- обавља и друге послове који му у надлежност стави Начелник комуналне полиције и 
      Начелник одјељења. 
 
Сложеност послова:  најсложенији 
Школска спрема: ВСС-ВШС 
Радно искуство у струци: 1 година 
Посебни услови: стручни испит и рад на рачунару и возачка дозвола „Б“ категорије. 

3 

 
Члан 4. 

 
Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Градишка“. 
 
Број: 02-022- 51/10 
Датум: 08.03.2010. године                                                             
Градишка                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                        Никола Крагуљ 
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На основу члана 124. Став 4. 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  

 
П Р О Г Р А М 

Стручног оспособљавања и начина полагања 
испита приправника у Административној 

служби општине Градишка 
 

Члан 1. 
 
 Овим програмом утврђује се стручно 
оспособљавање приправника, начин стручног 
оспособљавања, обавезе приправника и 
Администативне службе општине Градишка за 
вријеме трајања приправничког стажа и начин 
полагања испита приправника.  
 

Члан 2. 
 
 (1) Приправник је лице које након 
завршене средње школе, више школе или 
факултета први пут заснива радни однос у том 
степену школске спреме.  

(2) Приправнички стаж за лица са 
завршеном средњом стручном спремом траје 
шест мјесеци, за лица са завршеном вишом 
стручном спремом девет мјесеци, а за лица са 
завршеном високом стручном спремом годину 
дана. 

(3) Приправнички стаж рачуна се од дана 
засниванја радног односа у том степену школске 
спреме.  
 

Члан 3. 
 

(1) Приправници се у Административну 
службу Општине примају на основу јавног 
конкурса по правилима за пријем општинског 
службеника у радни однос. 

(2) Јавни конкурс расписује, именује 
Комисија за избор и поступак спроводи 
Начелник општине. 

 
Члан 4. 

 
 (1) За вријеме трајања приправничког 
стажа, приправнику се одређује ментор под 
чијим надзором се врши стручно оспособљавање. 

(2) За ментора се може одредити 
службеник који ће, по оцјени  Начелника 
општине, а на основу његовог радног искуства, 
пружити потребну обуку приправнику и 
упознати га са извршавањем одређене групе 
послова. 

 
Члан 5. 

 
 Програм стручног оспособљавања 
приправника садржи: 
а) детаљно упознавање са унутрашњом 
организацијом и систематизацијом радних 
мијеста у Административној служби Општине,  
б) упознавање са пословима који произилазе из 
примјене прописа којима се регулише 
канцеларијско пословање Административне 
службе,  
в) упознавање са  начелима управног поступка и 
начина комуникације органа службеника и 
грађана у поступку остваривања њихових права 
и обавеза и  
г) права, обавезе и одговорности које произилазе 
из радног односа за приправнике.  
 

Члан 6. 
 

За вријеме трајања приправничког стажа 
приправник извршава обавезе у складу са овим 
програмом и води дневник, у складу са 
динамиком стручног оспособљавања. 

 
Члан 7. 

 
 За вријеме обављања приправничког 
стажа приправник има права и обавезе као и 
остали запослени у складу са законом, 
колективним уговором и овим програмом.  
 

Члан 8. 
 
 Начелник општине доноси појединачним 
програм  стручног оспособљавања приправника, 
на начин одређен чланом 5. овог програма, 
уважавајући специфичности и посебности 
организационих дијелова Административне 
службе и занимање приправника. 
 

Члан 9. 
 

(1)  Након проведеног приправничког 
стажа и овјереног дневника приправника , 
приправник стиче услов за полагање стручног 
испита за рад у Административној служби 
општине. 
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(2) Приправник полаже испит пред 
комисијом Агенције за државну управу 
Републике Српске. 

(3)  Стручни испит за рад у 
Административној служби општине полаже се 
по Програму за полагање стручног испита за рад 
у управи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 22/10). 

 
Члан 10. 

 
Уклико посебним прописом није 

другачије одређено, одредбе овог програма 
примјењују се и на стручно оспособљавање 
приправника – волонтера с тим да се 
приправници -  волонтери могу ангажовати и без 
јавног конкурса. 

 
Члан 11. 

 
Овај програм ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-123-3/10 
Датум:09.03.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
На основу члана 33. Закона о заштити од 

пожара – Пречишћени текст  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 6/09) 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  

 
П Р А В И Л Н И К  

о измјенама и допунама Правилника о 
заштити од пожара у Административној 

служби општине Градишка 
 

Члан 1. 
 
 У Правилнику о заштити од пожара у 
Административној служби општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
10/07) члан 16. се мијења и гласи:  
 

„Секретар Скупштине општине у оквиру 
своје надлежности по питању спровођења 
заштите од пожара има сљедеће задатке и 
обавезе:  

- покреће иницијативу и даје приједлоге 
за унапређење постојећег стања заштите од 
пожара,  

- предлаже Начелнику општине општа 
акта, којима се регулише проблематика заштите 
од пожара,  

- обавља и друге послове везане за 
заштиту од пожара који су законом и другим 
прописима и општим актима стављени у 
надлежност“.  

 
Члан 2. 

 
 Члан 17. се мијења и гласи: 

„Шеф кабинета Начелника општине има 
сљедећа права, дужности и одговорности:   

- осигурава обавјештеност радника о 
прописима заштите од пожара и одлукама 
донијетим из те области,    

- покреће дисциплински поступак за 
повреду радних обавеза против радника који су 
учинили повреду радних обавеза у вези са 
заштитом од пожара,  

- обавља и друге послове из заштите који 
му припадају по основу надлежности односно 
дјелокруга рада и које му одреди Начелник 
општине“. 

 
Члан 3. 

 
 У члану 22. иза става 1. додаје се став 2. и 
гласи: 

„Уколико у Административној служби 
општине није у радном односу стручни сарадник 
за заштиту од пожара Начелник општине 
посебним рјешењем повјерава спровођење мјера 
заштите од пожара командиру Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка“. 

 
Члан 4. 

 
Правилник ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-022-60/10 
Датум:16.03.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 18. став 3. Закона о 
превозу у друмском саобраћају  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 111/08), члана  
28 и 34. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 
и 3/09) и члана 6. Одлуке о условима и начину 
обављања јавног превоза лица и ствари на 
подручју општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 7/09) 
Начелник општине Градишка д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К  

о усклађивању и регистрацији редова вожње 
 

 I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Правилником о усклађивању и 
регистрацији редова вожње (у даљем тексту 
Правилник) прописује се начин, критерији и 
поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње, обрасци на којима се достављају 
приједлози редова вожње у приградском 
саобраћају на подручју општине Градишка. 
 
II – ПОСТУПАК УСКАЂИВАЊА 

 
Члан 2. 

 
 Ускађивање и регистрацију редова вожње 
за линије градског и приградског саобраћаја на 
подручју општине Градишка, проводи Одјељење 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове ( у даљем тексту регистарски орган). 
 

Члан 3. 
 
 Поједини изрази у овом Правилнику 
имају сљедеће значење:  

а) стари ред вожње је регистровани ред 
вожње у текућем периоду важења;  

б) стари ред вожње са промјеном је стари 
ред вожње на коме су извршене сљедеће 
промјене: 

- увођење или промјена коопераната 
- промјена назива превозника 
- брисање станица и стајалишта, осим 

почетних и завршних 
- смањење броја полазака 
- увођење новоизграђених стајалишта 

 
 

ц) нови ред вожње који је уврштен у 
процедуру усклађивања  

д) полазак је утврђено вријеме почињања 
превоза у полазној аутобуској станици или 
аутобуском стајалишту, као и утврђено вријеме 
саобраћаја аутобуса из аутобуских стајалишта 
наведених у реду вожње 

е) временски размак је временски 
интервал у којем се не може регистровати 
полазак у односу на полазак из регистованог 
реда вожње 

ф) даљинар је акт који садржи податке о 
минималном времену вожње израженом у 
минутима и часовима и удаљеност изражена у 
километрима између појединих аутобуских 
станица и аутобуског стајалишта на аутобуским 
линијама.  

 
Члан 4. 

 
Ускађивање редова вожње градског и 

приградског саобраћаја на подручју општине 
Градишка врши се на основу приједлога редова 
вожње, које превозници достављају 
регистарском органу. 

 
Члан 5. 

 
Ускађивање редова вожње из претходног 

члана, проводи Комисија за усклађивање редова 
вожње (у даљем тексту Комисија), коју именује 
Начелник општине. 

Комисија из става 1. овог члана се састоји 
од 5 (пет) чланова. 

 
Члан 6. 

 
Комисија води поступак усклађивања 

редова вожње и одлуке доноси већином од 
укупног броја чланова. 

 
Члан 7. 

 
Приједлози редова вожње достављају се 

на прописаним обрасцима, који су прилог овог 
Правилника. 

 
Члан 8. 

 
Приједлози редова вожње који нису 

утврђени у складу са одредбама Закона о превозу 
у друмском саобраћају и одредбама овог 
Правилника неће се разматрати у поступку 
усклађивања. 
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Члан 9. 
 

Стари редови вожње без промјене и стари 
редови вожње са промјеном у поступку 
усклађивања се само евидентирају и упућују у 
поступак регистрације, док се нови редови 
вожње усклађују. 

 
III – УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

 
Члан 10. 

 
Комисија за усклађивање редова вожње 

утврђује исправност приједлога редова вожње и 
све оне који нису усклађени са одредбама Закона 
и овог Правилника неће узети у разматрање. 

Комисија утврђује да ли је број полазака 
које одређени превозник најавио за усклађивање 
у складу са превозним капацитетима које 
превозник доказује достављеним планом 
ангажовања аутобуса и припадајућег особља по 
свим регистрованим редовима вожње које 
посједује. 

Редови вожње, за које Комисија утврди 
да испуњавају све услове за усклађивање, 
доставиће се свим заинтересованим 
превозницима прије самог усклађивања. 

 
Члан 11. 

 
Комисија води поступак усклађивања и 

рјешава по приједлозима и приговорима 
превозника у складу са Законом и овим 
Правилником. 

О проведеном поступку Комисија води 
записник, који овјерава предсједник Комисије. 

Представници превозника морају имати 
писмена овлашћења која предају на увид 
Комисији прије почетка поступка усклађивања и 
регистрације. 

 
Члан 12. 

 
Усклађивање приједлога редова вожње у 

поступку обавља се на сљедећи начин: 
- састанком   руководи   предсједник 

Комисије за усклађивање редова вожње; 
- представници превозника предају своја 

овлашћења; 
- обавља  се  прво  читање  приједлога 

редова вожње и евидентирају приговори; 
- у паузи усклађивања обавља се 

међусобно договарање заинтересованих 
превозника о датим приговорима на приједлоге 
редова вожње; 

- обавља се друго читање приједлога 
редова вожње и отврђује усклађени и оспорени 
редови вожње. 

У току поступка усклађивања и 
регистрације, на приједлоге редова вожње 
стављају се одрађене ознаке које имају сљедеће 
значење: 

-  УС – усклађен, односно евидентиран по 
старом реду вожње; 

-  УП – усклађен по приједлогу; 
- УИП  –  усклађен   по   измјењеном 

приједлогу; 
-  УИС – усклађен  стари  ред  вожње  са 

измјеном насталом усљед више силе и није 
резултат воље превозника; 

-  О – одустао од приједлога и  
-  П – резервисано за договор 
 

Члан 13. 
 

Приговарање се врши само на приједлоге 
нових редова вожње, док се на старе редове 
вожње и вожње са промјеном не може 
приговарати. 

Уколико два или више превозника 
предложе нове редове вожње, приближно у исто 
вријеме и на истој линији, они се могу 
договорити о кооперацији и начину одржавања 
линије, о чему обавјештавају Комисију, прије 
другог читања. 

Ако се договор не постигне, Комисија 
ове предложене редове вожње искључује из 
даљег усклађивања. 

 
Члан 14. 

 
У поступку усклађивања редова вожње 

може се оспоравати приједлог реда вожње на 
релацији или дијелу релације у складу са чланом 
13. Правилника о усклађивању и регистрацији 
редова вожње („Сл. Гласник РС“, број 15/09). 

 
Члан 15. 

 
Приједлози редова вожње најављени у 

кооперацији, у случају одустајања једног или 
више коопераната биће усклађени и 
регистровани на приједлог коопераната. 

 
Члан 16. 

 
У случају пререгистрације превозника, 

Комисија ће одредити превозника на којег ће 
бити регистрован ред вожње, водећи рачуна о 
превозним капацитетима превозника и 
одржавању постојећих редова вожње. 
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IV – РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ 
 

Члан 17. 
 

Усклађивање редова вожње, на захтјев 
превозника, региструје регистарски орган. 

 
Члан 18. 

 
Број примјерака редова вожње за 

регистрацију, као и рокове за њихово 
достављање превозницима одређује регистарски 
орган. 

 
Члан 19. 

 
Ред вожње се региструје на име 

превозника који ће по њему вршити превоз лица 
на аутобуској линији. 

Ако се превоз обавља у кооперацији, ред 
вожње се региструје на име свих коопераната са 
истим правима и обавезама. 

Уз редове вожње у кооперацији морају се 
приложити овјерени уговори коопераната о 
одржавању линије. 

 
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 20. 

 
Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о критеријима, 
начину и поступку усклађивања и регистрације 
редова вожње аутобуских линија у приградском 
саобраћају општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 6/04). 

 
Члан 21. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 

 
Број:02-345-13/10 
Датум:18.02.2010.године 
Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                 Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09) те члана 
4. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналној накнади („Службени гласник 
општине Градишка“, број 9/06, 6/09), Начелник 
општине донио је   

 
У П У Т С Т В О 

о начину идентификације, евиденције и 
вођења регистра обвезника комуналне 

накнаде 
 

Члан 1. 
 
 Овим упутством ближе се уређује начин 
идентификације, евиденције и вођења регистра 
обвезника комуналне накнаде на подручју 
општине Градишка (у даљем тексту регистар). 
 

Члан 2. 
 
 Регистар води и у њега упис врши 
Административна служба - Одјељење за 
урбанизам, грађење и комунално стамбене 
послове ( у даљем тексту: регистарски орган), у 
складу са овим упутством. 
 

Члан 3. 
 
 У регистар се уносе подаци из коначног 
рјешења којим је утврђена комунална накнада, 
као и други подаци одређени овим упутством у 
складу са законом. 
 

Члан 4. 
 
 Идентификација обвезника комуналне 
накнаде, као и других података битних за 
одређивање висине комуналне накнаде, врши се 
у управном поступку, који се проводи по Закону 
о општем управном поступку.  
 

Члан 5. 
 
 Регистар је јавна књига. 

Подаци уписани у регистру су јавни и 
свако их може разгледати, преписивати и 
захтјевати да му се изда извод из регистра. 

 
 
 
 



Број 2                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 31

Члан 6. 
 

Регистар се води у облику тврдо 
укоричене књиге формата „А-4“ на чијој се 
вањској насловној страни уписује назив 
регистра, назив регистарског органа и број књиге 
регистра. 

На унутрашњој насловној страни књиге 
овјерава се број регистарских листова и оѕначава 
датум овјере која се потврђује печатом 
регистарског органа и потписом овлашћеног 
службеног лица тог органа. 

Књига регистра садржи регистарске 
листове повезане у књизи по дужој страни, по 
100 листова. 

Ако регистар има више књига, оне се 
нумеришу од један па надање, с тим да први број 
листа у наредној књиѕи слиједи иза последњег 
броја листа у предходној књизи. 
 

Члан 7. 
 
 Уз регистар се за сваког обвезника 
образује досије (збирка исправа) у који се улаже 
документација на основу које је извршен упис, 
као и друге помоћне књиге и евиденције 
(индекси и сл.). 

Члан 8. 
 
 Регистар, помоћне књиге и евиденције се 
воде ажурно и на начин који је погодан за 
електронску обраду података. 
 

Члан 9. 
 
 Подаци унесени у регистар не смију се 
брисати, нити преправљати. 

Евентуално настале грешке се 
прецртавају црвеном оловком. 

 
Члан 10. 

 
 Регистар ће представљати основу за 

успоставу јединствене базе података обвезника 
комуналне накнаде на подручју општине 
Градишка. 

Члан 11. 
 

 Ово упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине. 

 
Број:02-370-10/10 
Датум:18.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
 

На основу члана 10. Одлуке о условима и 
начину овјављивања јавног превоза лица и 
ствари на подручју општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
7/09) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), Начелник општине 
Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за усклађивање редова 
вожње у приградском саобраћају на подручју 

општине Градишка 
 

 1. Именује се Комисија за усклађивање и 
регистрацију редова вожње у саставу: 
 

- Александар Бакић, предсједник 
- Предраг Сладојевић, члан 
- Свјетлана Ђурић, члан 
- Славојка Миличевић, члан 
 
2. Задатак Комисије је да проведе поступак 

усклађивања редова вожње у складу са Законом 
о превоѕу у друмском саобраћају и Правилником 
о критеријима, начину и поступку усклаживања 
и регистрације редова вожње аутобуских линија 
у приградском саобраћају општине Градишка. 

 
3. Административне послове за потребе 

Комисије обавиће Одјељење за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-11/10 
Датум:24.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Никола Крагуљ с.р. 
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На основу чланова 6. и 7.  Одлуке о 
одређивању имена улица и тргова и бројева 
зграда на подручју општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
2/01 и 3/06) и члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09 и 3/09), 
Начелник општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за утврђивање 
приједлога назива улица које су изграђене у 

протеклом периоду 
 

 1. Именује се Комисија за усклађивање 
приједлога назива улица у саставу: 
 

- Гојко Шербула, предсједник 
- Танасије Гаковић, члан 
- Цвјетко Буловић, члан 
- Јован Дукић, члан 
- Гојко Вујановић, члан 
- Хазим Раковић, члан 
- Звонко Вонић, члан 
 
2. Задатак Комисије је да сачини приједлог 

назива улица које су изграђене у протеклом 
периоду, а у складу са Одлуком о одређивању 
имена улица и тргова и бројева зграда. 

 
3. Административне послове за потребе 

Комисије обавиће Одјељење за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-111-10/10 
Датум:24.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04 
и 42/05) и члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник РС“, број 68/07 и 
члана 28. Статута општине Градишка                            
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05), Начелник општине Градишка доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавној установи Народна библиотека 
Градишка 

 
 1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени 
и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Јавној установи Народна библиотека Градишка 
број:110/10 од 24.03.2010. гдоине, под условом 
прибављања сагласности Министарства 
просвјете и културе Републике Српске. 

 
2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности општине 
Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-023-3/10 
Датум:26.03.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Никола Крагуљ с.р. 
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У складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању критерија и намјени трошења средстава текуће буџетске 

резерве („Службени гласник општине Градишка, број 7/03) и члана 19. Одлуке о извршењу буџета 
општине Градишка за 2010. годину („Службени гласник општине Градишка, број 9/09), објављује се  

 
П Р Е Г Л Е Д 

исплата средстава из буџетске резерве за период од 30.12.2009. до 31.03.2010. године 
 

Број рјешења Корисник Износ Намјена 
1 2 3 4 

02-532-602/09 Полицијска станица Градишка и 
Полицијска станица за безбиједност 
Градишка путем добављача 
„West šped“ Градишка 

 испорука 150 литара дизел горива – D-2, Полицијској 
станици Градишка и Полицијској станици за безбједност 
саобраћаја Градишка, због новонастале ситуације изазване 
обилним падавинама, односно обавеза везаних за одбрану 
од поплава и потребе сталног праћења ситуације, односно 
обиласка терена 

02-532-6/10 Синдикална организација Администрат. 
службе  општине Градишка 

1.000,00 учешће о додјели новчане помоћи за обољеле и 
материјално угрожене раднике 

02-532-595/09 Хускић Месуд, Градишка 2000,00 учешће у куповини грађевинског материјала за завршетак 
породичне куће, односно обезбјеђење живљења у 
стамбеном објекту, због изразито тешке материј.  ситуације 

02-532-19/10 Хамзић Насиха, Пурић Ферид,  
Васић Јорданка, Јањанин Анка, 
Раниловић Миленко, Шарић Хамдија, 
Митровић Мирослава, Машић Санела, 
Бечиревић Мустафа, Кахрић Расим, 
Ајдиновић Штефица, Џинић Саво, 
Граховац Љиљана, Драгаш Александра, 
Гргић Милана, Станишљевић Асима, 
Боснић Нада, Јоргановић Радојка, 
Шућур Мирослав, Топаловић Савка и 
Ерцег Далиборка 

5.001,21 набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице 
путем добављача ЈП Шумарство-Шуме Републике Српске 
а.д. Соколац, Шумско газдинство „Градишка“ 

02-431-2/10 ОШ „Данило Борковић“ Градишка 5.000,00 учешће у набавци видео-надзора, ради повећања 
безбједности ученика и имовине школе 

02-532-65/10 Милошевић Горан, Машићи 606,50 учешће у плаћању трошкова сахране оца, због тешке 
материјалне ситуације 

02-532-60/10 Заједница за управљање зградом у     
Ул. Милоша Црњанско –Арка 2 Градишка 

450,00 учешће на име трошкова за прикључак стана ПТК/2 на 
градски вреловод и топлинску станицу 

02-532-59/10 Хамзић Насиха, Пурић Ферид,  
Васић Јорданка, Јањанин Анка, 
Раниловић Миленко, Шарић Хамдија, 
Митровић Мирослава, Машић Санела, 
Бечиревић Мустафа, Кахрић Расим, 
Ајдиновић Штефица, Џинић Саво, 
Граховац Љиљана, Драгаш Александра, 
Гргић Милана, Станишљевић Асима, 
Боснић Нада, Јоргановић Радојка, 
Шућур Мирослав, Топаловић Савка и 
Ерцег Далиборка 

1.260,00 уплата  средстава на име превоза огревног дрвета за 
социјално угрожене породице добављачу „Орегон“ 
Градишка 

 
 
Број: 02-012-сл- 41/10 
Датум: 01.04.2010. године                                                             
Градишка                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                        Никола Крагуљ 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге у 

износу од 20,00 КМ за мјесец децембар,   
 
- на позицију 613100 – Путни трошкови у 

износу од 20,00 КМ за мjесец децембар 
 
 
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:02-400-3/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка,  д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 

 
- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 

банк. услуга и услуга платног промета у 
износу од 210,00 КМ за мјесец децембар,   

 
- на позицију 613100 – Путни трошкови у 

износу од 60,00 КМ за мjесец децембар 
 
- на позицију 613400 – Набавка материјала у 

износу од 150,00 КМ за мjесец децембар 
 
 
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:02-400-4/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 12.став 1. алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка,  д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру административне службе општине 
Градишка са позиције 616200 – Камате на 
кредите од других страних кредитора, 
(организациони код 0008190 – Остала 
буџетска потрошња), на позицију 613800 – 
Трошкови осигурања, банкарских услуга и 
услуга платног промета (организациони 
код 0008140 – Одјељење за финансије), у 
износу од 1.000,00 КМ. 



Број 2                                                Службени гласник општине Градишка                                                        
 

Страна 35

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се: 

 
 Са позииције 616200 - Камате на кредите 

од других страних кредитора, 
(организациони код 0008190 – Остала 
буџетска потрошња), у износу од 1.000,00 
КМ,  

 На позицију 613800 - Трошкови осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног 
промета (организациони код 0008140 – 
Одјељење за финансије), у износу од 
1.000,00 КМ. 

  
         3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине   
Градишка.   

 
 4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења.  
 

Образложење 
 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став1. алинеја1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Одјељења 
за финансије , на позицији Трошкови осигурања, 
банкарских услуга и услуга платног промета, 
нису довољна за измирење трошкова , те се врши 
реалокација средстава у износу од 1.000,00 КМ, 
како је наведено у диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења.  
 
Број:02-400-5/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка,  д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 611100 – Бруто плате у износу 

од 4.582,12 КМ за мјесец децембар,   
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 

запослених  у износу од 177,80 КМ за 
мјесец децембар,   

- са позиције 612100 – Порези и допривноси 
на остала лична примања у износу од 
1.161,27 КМ за месец децембар, 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 2.000,00 КМ за мјесец децембар, 

- са позиције 616300 – Трошкови за камате и 
остале накнаде у износу од 284,87 КМ за 
мјесец децембар. 

 
- на позицију 613400 – Набавка материјала у 

износу од 8.206,06 КМ за мјесец децембар 
 
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:02-400-6/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка,   д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008910 – Агенција за локални развој 

 
- са позиције 613400 – Набавка материјала у 

износу од 140,00 КМ за мјесец јануар 
 
- на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 

банкарских услуга и услуга платног 
промета у износу од 140,00 КМ за мјесец 
јануар. 

 
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:02-400-7/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 
 
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 1.750,00 КМ за 
мjесец децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 1.750,00 КМ за мjесец децембар 

 
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:02-400-8/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613500 – Трошкови услуга 

превоза и горива у износу од 140,00 КМ за 
мјесец децембар 

 
- на позицију 613300 – Трошкови комуналних 

услуга у износу од 140,00 КМ за мјесец 
децембар 
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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:02-400-9/10 
Датум: 05.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 

оперативне јединице Остали    буџетски 
корисници , организациони код 0080910– 
Агенција за локални развој 

 
- са позиције 613900 - Уговорене услуге   у 

износу од 132,00 КМ за мјесец децембар 
 
- на позицију 821200 – Набавка опреме у 

износу од 132,00 КМ за мјесец децембар 
 
 
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:02-400-10/10 
Датум: 13.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка,  д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у износу 
од 3.000,00 КМ са оперативне јединице 
Кабинет начелника (организациони код 
0008120): 

 
- са позиције 615100 – Учешће у пројектима 

комуналне и друге инфраструктуре 
мјесних заједница у износу од 3.000,00 КМ 
за мјесец децембар  

 
-  на позицију 614300 – Трошкови 

манифестација  за мјесец децембар у 
износу 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:02-400-11/10 
Датум: 13.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 2 Страна 38 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у износу 
од 131,00 КМ са оперативне јединице 
Одјељење за финансије (организациони 
код 0008140): 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 131,00 КМ за 
мјесец децембар  

- на позицију 611100 – Бруто плате за мјесец 
децембар у износу од 131,00 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:02-400-12/10 
Датум: 13.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0815004– Народна библиотека 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 326,00 КМ за 
мjесец децембар 

 
- на позицију 612100 – Порези и доприноси 

на остала лична примања у износу од 
326,00 КМ за мjесец децембар 

 
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:02-400-13/10 
Датум: 13.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 611100 – Бруто плате и накнаде 

запослених у износу од 183,00 КМ за 
мjесец децембар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 280,00 КМ за 
мjесец август 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 720,00 КМ за 
мjесец јули 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 200,00 КМ за 
мjесец јун. 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 67,00 
КМ за мјесец септембар 
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- са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 84,00 
КМ за мјесец август. 

- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 39,00 КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 299,00 КМ за мјесец септембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 670,00 КМ за 
мјесец децембар. 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 171,00 КМ за 
мјесец јули 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 240,00 КМ за 
мјесец април 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 30,00 КМ за мјесец 
март 

- на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга у износу од 87,00 КМ за мјесец 
децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 2.896,00 КМ за мјесец децембар 

 
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:02-400-14/10 
Датум: 15.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 

износу од 200,00 КМ за мјесец јун 

- на позицију 613400 – Набавка метеријала у 
износу од 100,00 КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 100,00 КМ за 
мјесец децембар 

 
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:02-400-15/10 
Датум: 18.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
износу од 16.730.00 КМ са оперативне 
јединице Кабинет начелника 
(организациони код 0008120): 

- са позиције 615100 – Учешће у пројектима 
комуналне и друге инфраструктуре 
мјесних заједница у износу од 16.730,00 
КМ за мјесец децембар  

- на позицију 615200 – Суфинансирање 
изградње болничких амбуланте и пројекта 
породичне медицине (организациони код 
0008120- Кабинет начелника) за мјесец 
децембар у износу од 16.730,00 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:02-400-16/10 
Датум: 18.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 611200 – Накнаде трошковa 

зaпослених у износу од 405,00 КМ за 
мjесец децембар 

- са позиције 612200 – Остали доприноси у 
износу од 2.000,00 КМ за мjесец децембар 

- на позицију 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања у износу од 
2.405,00 КМ за мjесец децембар 

 
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:02-400-17/10 
Датум: 18.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008600– Професионална ватрогасна 
јединица  

 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 

износу од 3.261,00 КМ за мјесец децембар 
- са позиције 613900 – Остале уговорене 

услуге у износу од 1.301,00 КМ за мјесец 
децембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 577,00 КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета  у 
износу од 392,00 КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613300 – Трошкови 
комуналних услуга у износу од 1.906,00 
КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613400 – Набавка материјала у 
износу од 2.024,00 КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 1.601,00 КМ за 
мjесец децембар 

 
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:02-400-18/10 
Датум: 19.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008910– Агенција за локални развој 

- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 177,00 КМ за мјесец јун 

- на позицију 613300 – Трошкови 
комуналних услуга у износу од 177,00 КМ 
за мјесец децембар 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

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

 
Број:02-400-19/10 
Датум: 19.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 611100 – Бруто плате у износу 
од 3,00 КМ за мјесец децембар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 21,00 КМ за мјесец 
новембар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 22,00 КМ за мјесец 
децембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови у 
износу од 32,00 КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 
износу од 605,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613300 – Трошкови 
комуналних услуга у износу од 976,00КМ 
за мјесец децембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 500,00КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива у износу од 46,00КМ за 
мјесец новембар 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 585,00КМ за мјесец 
децембар 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања у износу од 114,00КМ за мјесец 
новембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног прометау 
износу од 1.200,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у 
износу од 146,00КМ за мјесец мај. 

- са позиције 823300 – Отплате доамаћег 
задужења у износу од 843,00КМ за мјесец 
децембар. 

- на позицију 613400 – Набавка материјала у 
износу од 3.780,00 КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 1.313,00 КМ за мјесец децембар 

 
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:02-400-20/10 
Датум: 20.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 986,00КМ за мјесец новембар 

- са позиције 613400 – Набавка материјала у 
износу од 2.144,00КМ за мјесец октобар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 3.130,00 КМ за мјесец децембар 

 
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:02-400-21/10 
Датум: 20.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008520 – Културни центар 

- са позиције 611100 – Бруто плате  у износу 
од 945,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 
износу од 3.288,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613300 – Трошкови 
комуналних услуга у износу од 585,00КМ 
за мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у 
износу од 303,00КМ за мјесец децембар 

-  
- на позицију 613100 – Путни трошкови у 

износу од 105,00 КМ за мјесец децембар 
- на позицију 613400 – Набавка материјала у 

износу од 208,00 КМ за мјесец децембар 
- на позицију 613700 – Трошкови текућег 

одржавања у износу од 610,00 КМ за 
мјесец децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 3.506,00 КМ за месец децембар 

- на позицију 821300 – Отплате домаћег 
задужења у износу од 692,00 КМ за мјесец 
децембар 

 
4. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-22/10 
Датум: 21.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
00086000 – Професионална ватрогасна 
јединица 

 
- са позиције 613700 – Трошкови текућег 

одржавања у износу од 347,00КМ за мjесец 
децембар 

 
- на позицију 613100 – Путни трошкови у 

износу од 105,00 КМ за мjесец децембар 
- на позицију 613300 – Трошкови 

комуналних ускуга  у износу од 10,00 КМ 
за мjесец децембар 

- на позицију 613400 – Набава материјала у 
износу од 98,00 КМ за мjесец децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 134,00 КМ за мjесец децембар 

 
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:02-400-23/10 
Датум: 21.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008400 – Предшколска установа „Лепа 
Радић“ 

 
- са позиције 613400 – Набавка материјала у 

износу од 600,00КМ за мjесец децембар 
 
- на позицију 613600 – Трошкови закупа у 

износу од 600,00 КМ за мjесец децембар 
 
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:02-400-24/10 
Датум: 21.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                            Број 2 Страна 44 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0815004 – Народна библиотека 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 26,00КМ за мjесец септембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 36,00КМ за мjесец новембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 62,00 КМ за мjесец децембар 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-25/10 
Датум: 21.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 

 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 

- са позиције 611100 – Бруто плате  у износу 
од 5.450,00КМ за мjесец децембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 400,00КМ за мjесец   децембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 350,00КМ за мjесец новембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 350,00КМ за мjесец октобар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 350,00КМ за мjесец септембар 

- са позиције 613100 – Путни трошкови  у 
износу од 210,00КМ за мjесец август 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 1.516,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 400,00КМ за мјесец новембар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 400,00КМ за мјесец октобар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 400,00КМ за мјесец септембар 

- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 
износу од 264,00КМ за мјесец август 

- са позиције 613300 – Трошкови 
комуналних услуга  у износу од 
1.072,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613300 – Трошкови 
комуналних услуга  у износу од 492,00КМ 
за мјесец новембар 

- са позиције 613500– Трошкови услуга 
превоза и горива  у износу од 336,00КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива  у износу од 333,00КМ за 
мјесец новембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива  у износу од 333,00КМ за 
мјесец октобар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива  у износу од 333,00КМ за 
мјесец септембар 

- са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива  у износу од 115,00КМ за 
мјесец август 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 260,00КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 258,00КМ за 
мјесец новембар 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 258,00КМ за 
мјесец октобар 

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 124,00КМ за 
мјесец септембар 
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- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета  у 
износу од 300,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета  у 
износу од 300,00КМ за мјесец јун 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета  у 
износу од 150,00КМ за мјесец мај 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 382,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 370,00КМ за мјесец новембар 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 370,00КМ за мјесец октобар 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 
износу од 18,00КМ за мјесец септембар 

- са позиције 614300 – Помоћ непрофитним 
организацијама  у износу од 250,00КМ за 
мјесец јун. 

- са позиције 614300 – Помоћ непрофитним 
организацијама  у износу од 250,00КМ за 
мјесец мај 

- са позиције 614300 – Помоћ непрофитним 
организацијама  у износу од 100,00КМ за 
мјесец април. 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања у износу од 
2.750,00КМ за мјесец новембар. 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања у износу од 
2.750,00КМ за мјесец октобар 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања у износу од 
2.640,00КМ за мјесец септембар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 5.000,00КМ за 
мјесец новембар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у од 5.000,00КМ за мјесец 
октобар 

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у од 988,00КМ за мјесец 
септембар 

- са позиције 821300 – Набавка опреме у 
износу од 480,00КМ за мјесец јун 

- са позиције 614200 – Помоћи појединцима 
( организациони код 0080301 – Трошкови 
социјалне заштите) у износу од 
2.300,00КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге 
-  ( организациони код 0080301 – Трошкови 

социјалне заштите) у износу од 38.200,00 
КМ за месец децембар 

- на позицију 821600 – Реконструкција и 
инвестиционо одржавање ( организациони 
код 0080300 – Центар за социјални рад) у 
износу од 202,00 КМ за месец децембар 

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:02-400-26/10 
Датум: 22.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0080910 – Агенција за локални развој 

 
- са позиције 611100 – Бруто плате  у износу 

од 150,00КМ за месец децембар 
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 

запослених  у износу од 927,00КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања  у износу од 
282,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613100 –Путни трошкови  у 
износу од 1.501,00КМ за мјесец јун 

- са позиције 613200 –Трошкови енергије  у 
износу од 20,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613200 –Трошкови енергије  у 
износу од 280,00КМ за мјесец јун 

- са позиције 613200 –Трошкови енергије  у 
износу од 500,00КМ за мјесец мај 

- са позиције 613400 –Набавка материјала  у 
износу од 113,00КМ за мјесец децембар 
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- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 598,00КМ за 
мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у 
износу од 30,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 
банк. услуга и услуга платног промета у 
износу од 11,00КМ за мјесец септембар 

- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 4.412,00 КМ за мјесец децембар 

 
3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

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

 
Број:02-400-27/10 
Датум: 22.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008510 – Завичајни музеј 

 
- са позиције 823300 – Отплате домаћег 

задуживања  у износу од 3.738,00КМ за 
мјесец децембар 

 
- на позицију 821300 – Набавка опреме 

износу од 3.738,00 КМ за мјесец децембар 
 

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:02-400-28/10 
Датум: 22.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008520 – 
Културни центар 

 
- са позиције 613800 – Трошкови осигурања, 

банк. услуга и услуга платног промета  у 
износу од 9,00КМ за мјесец децембар 

- са позиције 613900 – Уговорене услуге   у 
износу од 410,00КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613300 – Трошкови комуналних 
услуга износу од 419,00 КМ за мјесец 
децембар 

 
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:02-400-29/10 
Датум: 22.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 

износу од 383,00 КМ за мјесец јануар 
- на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 

банкарских услуга и услуга платног 
промета у износу од 383,00 КМ за мјесец 
јануар. 

 
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:02-400-30/10 
Датум: 25.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 613700 – Трошкови текућег 
одржавања  у износу од 1.800,00КМ за 
мјесец децембар 

- на позицију 613200 – Трошкови енергије 
износу од 1.500,00 КМ за мјесец децембар 

- на позицију 613300 – Трошкови 
комуналних услуга износу од 300,00 КМ за 
мјесец децембар 

 
1. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-31/10 
Датум: 25.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 

износу од 5.266,00КМ за мјесец децембар 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 

износу од 1.384,00КМ за мјесец новембар 
 
- на позицију 821300 – Набавка опреме 

износу од 6.650,00 КМ за мјесец децембар 
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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:02-400-32/10 
Датум: 28.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613400 – Набавка материјала  у 

износу од 32,00КМ за мјесец децембар 
 
- на позицију 613800 – Трошкови осигурања, 

банк. услуга и услуга платног промета 
износу од 32,00 КМ за мјесец децембар 

 
3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-33/10 
Датум: 29.01.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру административне службе општине 
Градишка са позиције 823300 – Отплата 
домаћег задуживања, (организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња) и са 
позиције 613500- Трошкови услуга превоза 
и горива (Организациони код 0008130 – 
Општа управа), на позицију 821300 – 
Набавка опреме (организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу), те 
позицију 613200 – Трошкови енергије 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), позицију 613400 – Набавка 
материјала (организациони код 0008130 – 
Одјељење за општу управу), позицију 
613600 – Закуп имовине и опреме 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), позицију 613700 – 
Трошкови текућег одржавања 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), и позицију 613900 – 
Уговорене услуге (организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу) за 
мјесец децембар, у износу од 8.000,00 КМ. 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 

рјешења извршиће се:  
 Са позиције 823300 – Отплата домаћег 

задуживања, (организациони код 0008190 – 
Остала буџетска потрошња), у износу од 
46.950,00 КМ,  

 Са позиције 613500 – Трошкови услуга 
превоза и горива (организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу) у 
износу од 4.000,00 КМ 

 
 На позицију 821300 – Набавка опреме 

(организациони код 0080130 – Одјељење за 
општу управу), у износу од 18.350,00 КМ. 
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 На позицију 613200 – – Трошкови енергије 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), у износу од 7.800,00 КМ 

 На позицију 613400 – Набавка материјала 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу),  у износу од 1.200,00 КМ 

 На позицију 613600 – Закуп имовине и 
опреме (организациони код 0008130 – 
Одјељење за општу управу), у износу од 
900,00 КМ. 

 На позицију 613700 – Трошкови текућег 
одржавања (организациони код 0008130 – 
Одјељење за општу управу), у износу од 
9.500,00 КМ 

 На позицију 613900 – Уговорене услуге 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу) у износу од 13.200,00 КМ 

 
3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине             
Градишка.   

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења.  

 
Образложење 

 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Одјељења 
за општу управу, на позицијама Набавка опреме, 
трошкови енергије, набавка материјала, закуп 
имовине, трошков текућег одржавања и 
уговорене услуге нису довољна за измирење 
трошкова., те се врши ралокација средстава у 
износу од 8.000,00 КМ, како је наведено у 
диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
Број:02-400-34/10 
Датум: 01.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге  у 

износу од 9.257,30КМ за мјесец децембар 
 
- на позицију 821300 – Набавка опреме 

износу од 9.257,30 КМ за мјесец децембар 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-35/10 
Датум: 02.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0008700 – Мјесне заједнице 
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- са позиције 612100 – Порези и доприноси 
на остала лична примања  у износу од 
140,00КМ за мjесец децембар 

 
- на позицију 611200 – Накнаде трошкова 

запослених u износу од 140,00 КМ за 
мjесец децембар 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-36/10 
Датум: 04.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру административне службе општине 
Градишка са позиције 616200 – Камате на 
кредите од других страних кредитора, 
(организациони код 0080190 – Остала 
буџетска потрошња), на позицију 613900 – 
Трошкови за информисање (услуге медија, 
штампања, јавног инфор.и репрезентације) 
(организациони код 008 120 – Кабинет 
начелника), у износу од 8.020,00 КМ и на 
позицију 614300 – Подршка регионалних 
иницијатива (организациони код 0008120 – 
Кабинет начелника), у износу од 4.470,00 
КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 

рјешења извршиће се:  
 Са позиције 616200 – Камате на кредите од 

других страних кредитора, (организациони 
код 0080190 – Остала буџетска потрошња), 
у износу од 12.490,00 КМ,  

 На позицију 613900 – Трошкови за 
информисање (услуге медија, штампања, 
јавног инфор.и репрезентације) 
(организациони код 008 120 – Кабинет 
начелника), у износу од 8.020,00 КМ 

 На позицију 614300 – Подршка 
регионалних иницијатива (организациони 
код 0008120 – Кабинет начелника), у 
износу од 4.470,00 КМ 

 
3.  За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине              
Градишка.   

 
 4.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења.  
 

Образложење 
 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Кабинета 
начелника, на позицији Трошкови за 
информисање (услуге медија, штампања, јавног 
инфор.и репрезентације), те на позицији 614300 – 
Подршка регионалних иницијатива нису 
довољна за измирење трошкова., те се врши 
ралокација средстава у износу од 12.490,00 КМ, 
како је наведено у диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
Број:02-400-37/10 
Датум: 04.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру административне службе општине 
Градишка са позиције 616200 – Камате на 
кредите од других страних кредитора, 
(организациони код 0008190 – Остала 
буџетска потрошња), на позицију 613800 – 
Трошкови осигурања, банк.услуга и услуга 
пл.промета (организациони код 0008140 – 
Одјељење за финансије), у износу од 
6.890,00 КМ. 

2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 
рјешења извршиће се:  

 Са позиције 616200 – Камате на кредите од 
других страних кредитора, (организациони 
код 0008190 – Остала буџетска потрошња), 
у износу од 6.890,00 КМ,  

 На позицију 613800 – Трошкови 
осигурања, банк.услуга и услуга 
пл.промета (организациони код 0008140 – 
Одјељење за финансије, у износу од 
6.890,00 КМ 

 
3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине              
Градишка.   

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења.  

 
Образложење 

 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 

 Планирана средства, у оквиру Одјељења 
за финансије, на позицији 613800 – Трошкови 
осигурања, банк.услуга и услуга пл.промета нису 
довољна, те се врши ралокација средстава у 
износу од 6.890,00 КМ, како је наведено у 
диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
Број:02-400-38/10 
Датум: 05.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
административне службе општине 
Градишка са позиције 823300 –Пренесене 
обавезе из претходне године, 
(организациони код 000890 – Остала 
буџетска потрошња), те са позиције 821100 
- Набавка земљишта и осталих 
мат.средстава (рјешавање имовинско 
правних односа) ( организациони код 
0008170 – Одјељење за урбанизам , гређње, 
комуналне и стамбене послове) на 
позицију 821500 – Израда пројектне 
документације  (Програм уређења градског 
и осталог грађ.зем.за 2009.год.) 
(организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове), позицију 821600 - 
Реконструкција јавне расвјете 
(организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове),, позицију 613700 - 
Програм одржавања јавних путева 
(организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове), те позицију 613900 - 
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Програм заједничке комуналне потрошње 
(организациони код 0080170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове),  у износу од 207.940,00 
КМ. 

 
 2.  Реалокација средстава из тачке 1. овог 

рјешења извршиће се:  
 Са позиције 823300 – Израда пројектне 

документације  (Програм уређења градског 
и осталог грађ.зем.за 2009.год.), 
(организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове), у износу од 77.940,00 
КМ,  

 Са позиције 821100 – Набавка земљишта и 
осталих мат.средстава (рјешавање 
имовинско правних односа) ( 
организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове), у износу од 130.000,00 
КМ,  

 На позицију 821500 – Набавка земљишта и 
осталих мат.средстава (рјешавање 
имовинско правних односа) ( 
организациони код 0008170 – Одјељење за 
урбанизам , грађење, комуналне и 
стамбене послове), у износу од 2.600,00 
КМ,  

 На позицију 821600 – Реконструкција јавне 
расвјете ( организациони код 0008170 – 
Одјељење за урбанизам , грађење, 
комуналне и стамбене послове), у износу 
од 1.970,00 КМ 

 На позицију 613700 – Програм одржавања 
јавних путева ( организациони код 0008170 
– Одјељење за урбанизам , грађење, 
комуналне и стамбене послове), у износу 
од 48.890,00 КМ 

 На позицију 613900 – Програм заједничке 
комуналне потрошње ( организациони код 
0008170 – Одјељење за урбанизам , 
грађење, комуналне и стамбене послове), у 
износу од 154.480,00 КМ 

 
 3. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине              
Градишка.   

 
 4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења.  
 

 
 

Образложење 
 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Одјељења 
за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове, на позицији 821500 – Набавка 
земљишта и осталих мат.средстава (рјешавање 
имовинско правних односа), позиције 821600 – 
Реконструкција јавне расвјете, позиције 613700 – 
Програм одржавања јавних путева, те позиције 
613900 – Програм заједничке комуналне 
потрошње нису довољна, те се врши ралокација 
средстава у износу од 207.940,00 КМ, како је 
наведено у диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
Број:02-400-39/10 
Датум: 05.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
износу од 805.00 КМ са оперативне 
јединице Одјељење за финансије 
(организациони код 0008140): 

 
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 

запослених у износу од 805,00 КМ за 
мјесец децембар  

- на позицију 611100 – Бруто плате за мјесец 
децембар у износу од 805,00 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:02-400-40/10 
Датум: 15.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 12. став 1.алинеја 1.  
Одлуке о извршењу буџета општине Градишка за 
2009. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 9/07 и 6/08) и члана 55. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“, број 5/05 и 9/05), Начелник 
општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру административне службе општине 
Градишка са позиције 616300 – Камате на 
домаће кредите, (организациони код 
0008190 – Остала буџетска потрошња), на 
позицију 613800 – Трошкови осигурања, 
банк.услуга и услуга пл.промета 
(организациони код 0008140 – Одјељење за 
финансије), позицију 613200 – Трошкови 
енергије (организациони код 0008130 – 
Одјељење за општу управу), позицију 
613900 – Услуге за стручно образовање 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), те позицију 821300 – 
Набавка опреме (организациони код 
0008130 – Одјељење за општу управу),  у 
износу од 13.7000,00 КМ. 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. овог 

рјешења извршиће се:  
 Са позиције 616300 – Камате на домаће 

кредите, (организациони код 0008190 – 
Остала буџетска потрошња), у износу од 
13.700,00 КМ,  

 На позицију 613800 – Трошкови 
осигурања, банк.услуга и услуга 
пл.промета (организациони код 0008140 – 
Одјељење за финансије), у износу од 
9.005,00 КМ,  

 На позицију 613200 – Трошкови енергије 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу), у износу од 605,00 КМ 

 На позицију 613900 – Услуге за стручно 
образовање (организациони код 0008130 – 
Одјељење за општу управу),  у износу од 
690,00 КМ 

 На позицију 821300 – Набавка опреме 
(организациони код 0008130 – Одјељење за 
општу управу),  у износу од 3.400,00 КМ 

 
4. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине              
Градишка.   

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења.  
 

Образложење 
 
 Начелник оштине Градишка, у складу са 
чланом 12. став 1. алинеја 1. Одлуке о извршењу 
буџета општине Градишка за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
9/07 и 6/08), може извршити прерасподјелу 
средстава између потрошачких јединица 
(одјељења и служби) у оквиру оперативне 
јединице Административна служба општине 
Градишка. 
 Планирана средства, у оквиру Одјељења 
за финансије, на позицији 613800 – Трошкови 
осигурања, банк.услуга и услуга пл.промета, те у 
оквиру Одјељења за општу управу на позицији 
613200 – Трошкови енергије, 613900 – Услуге за 
стручно образовање, те позиције 821300 – 
Набавка опреме  нису довољна, па се врши 
ралокација средстава у износу од 13.700,00 КМ, 
како је наведено у диспозитиву рјешења.  
 Против овог рјешења потрошачка 
јединица (Одјељење или служба) може уложити 
приговор у року од 8 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
Број:02-400-41/10 
Датум: 15.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

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

 
- са позиције 612100 – Поррети и доприноси 

на остала лична примања у износу од 
2000,00 КМ за мјесец јануар 

 
- на позицију 612200 – Остали доприноси у 

износу од 2.000,00 КМ за мјесец јануар. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-42/10 
Датум: 17.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2010. годину 
 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници , организациони код 
0815004 – Народна библиотека 

 
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 

запослених у износу од 271,00 КМ за 
мјесец фебруар 

 
- на позицију 612100 – Порези и доприноси на 

остала лична примања у износу од 271,00 
КМ за мјесец фебруар. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-43/10 
Датум: 17.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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Страна 55

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава у оквиру 
оперативне јединице Остали буџетски 
корисници , организациони код 0008400 – 
Предшколска установа „Лепа Радић“ 

 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 

износу од 1.295,00КМ за мjесец децембар 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 

износу од 1.950,00КМ за мjесец септембар 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије  у 

износу од 755,00КМ за мjесец август 
 
- на позицију 613700 – Трошкови текућег 

одржавања износу од 4000,00 КМ за мjесец 
децембар 

 
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:02-400-44/10 
Датум: 17.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 08/05, 04/08), Начелник 
Општине Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2009. годину 
 

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

 
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 

запослених  у износу од 360,00КМ за 
мјесец децембар 

 
- на позицију 613100 –  Путни трошкови у 

износу од 360,00 КМ за мјесец децембар 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:02-400-45/10 
Датум: 15.02.2010.године 
Градишка                     
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                              Никола Крагуљ с.р. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  

 
О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-10/10 од 12.04.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
56/10 упис оснивања ЗЕВ стамбене зграде Ул. 
Михајла Пупина 1-3 са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 56/10 од 12.04.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Михаја Пупина 1-3 са оснивачким 
актом Заједнице број 1/2010  од 31.03.2010.године. 
Основна дјелатност заједнице је: управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
и тражење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја и других трошкова управљања 
зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, други 
послови управљања зградом. 

Овлашћење заједнице у правном промету 
са трећим лицима заједнице, закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења. 
Одговорност заједнице за обавезе у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином-покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Одговорност оснивача и чланова за обавезе 
заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде. 

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Берић Момир и 
Клисић Ненад. 

 
Број:04-372-10/010 
Датум:12.04.2010.године 
Градишка                         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-8/10 од 12.04.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
54/10 упис оснивања Зграда ЗЦ МОСТ 
ФОНТАНА Градишка са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 5410 од 12.04.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Видовданска бб., зграда ЗЦ 
МОСТ Фонтана Градишка са оснивачким актом 
Заједнице број 1/2010. од 15.01.2010.године 
Основна дјелатност заједнице је: управљање 
зградом за рачун етажних власника, прикупљање 
и тражење средстава за одржавање заједничких 
дијелова и уређаја и других трошкова управљања 
зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних 
интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, други 
послови управљања зградом. 

Овлашћење заједнице у правном промету 
са трећим лицима заједнице, закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења. 
Одговорност заједнице за обавезе у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином-покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Одговорност оснивача и чланова за обавезе 
заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде. 

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Спасојевић Брана и 
Савић Бранислав. 

 
Број:04-372-8/10 
Датум:12.04.2010.године 
Градишка                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                            Жељко Дамјановић с.р. 
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О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04-372-40/09 од 12.04.2010 године, извршио 
је у регистару заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 
55/10 упис оснивања Стамбена зграда П+2+М 
Ул. Милоша Обилића бб са сљедећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове Градишка у 
књигу регистара 55/10 од 12.04.2010.године 
уписана је Заједница етажних власника зграде у 
Градишци у ул. Милоша Обилића бб са 
оснивачким актом Заједнице број ЗЕВ-1/09 од 
јун 2009.год. Основна дјелатност заједнице је: 
управљање зградом за рачун етажних власника, 
прикупљање и тражење средстава за одржавање 
заједничких дијелова и уређаја и других 
трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење 
заједничких просторија и дијелова зграде и 
земљишта које служи за редовну употребу 
зграде, други послови управљања зградом. 

Овлашћење заједнице у правном промету 
са трећим лицима заједнице, закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења. 

Одговорност заједнице за обавезе у правном 
промету одговара цјелокупном својом 
имовином-покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Одговорност оснивача и чланова за обавезе 
заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде. 

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Слијепчевић Радмила 
и Ђурић Божо. 
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О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове Административне 
службе, Општине Градишка на основу рјешења 
број 04

Одговорност заједнице за обавезе у 
правном промету одговара цјелокупном својом 
имовином-покретним стварима, новчаним 
средствима и имовинским правима, којима 
заједница располаже. 

Одговорност оснивача и чланова за обавезе 
заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до 
висине свог удјела у плаћању трошкова 

инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
интервенција на заједничким дијеловима зграде. 

Лица овлаштена за заступање и 
представљање заједнице су Слијепчевић Радмила 
и Ђурић Божо. 

 
 
 
                          

                             
инвестиционог и текућег одржавања и хитних 
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и Ђурић Божо. 
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 
„СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“ 
 
 
 

О Б А В И Ј Е С Т 
 

 
Обавјештавамо правна и физичка лица да се могу претплатити на    

„Службени гласник општине Градишка“. 
Цијена годишње претплате је 72 КМ 
У наведени износ урачунато је 12 бројева Службеног гласника у току године. 
Издавање сваког наредног броја гласника посебно ће се фактурисати. 
 
За додатне информације обратите се на телефон 051/813-248 и 051/810-388 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Наручилац:                                                                              Добављач: 
_____________________                                                          Стручна служба Скупштине 
              /назив/                                                                           општине Градишка 
_____________________                                                          Видовданска бр. 1 
             /адреса/                                                                          ТЕКУЋИ РАЧУН: 
_____________________                                                          567-323-82000714-59 
            /телефон/                                                                         Код Volksbank банке 
 
 
 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 
 

Овим неопозиво наручујем _______ примјерака „Службеног  гласника 
општине Градишка за 2010. годину“ по годишњој цијени од 72 КМ.  

 
Прилог: доказ о уплати 
 
 
У Градишци, ____________ 2010. године 
 
                                                                                        НАРУЧИЛАЦ:  
 
                                                                              ________________________                        
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