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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 57. Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка- пречи-

шћен текст- („Службени гласник општине 

Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 

Градишка на 3. редовној сједници одржаној 

28.децембра 2016. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма рада Скупштине 

општине Градишка за 2017. годину 
 

I  
 Усваја се Програм рада Скупштине 

општине Градишка за 2017. годину 
 

II 

 Програм рада Скупштине општине 

Градишка за 2017. годину саставни је дио ове 
Одлуке. 
 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 

Број:01-022-264/16 
Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

На основу члана  35. Статута општи-

не  Градишка  (“Службени гласник општине 

Градишка” број 3/14) и члана 57. Пословника 

о раду Скупштине општине Градишка-пречи-

шћен текст- (“Службени гласник Општине 

Градишка” број 6/10 и 4/12), Скупштина 

општине Градишка  на сједници одржаној 

28.12.2016. године  д о н и ј е л а   ј е 

 
 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

  
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

            Програм рада Скупштине општине 

Градишка за 2017. годину је основа за 

благовремено и редовно планирање сједница 

Скупштине општине и њених радних тијела и 

остваривање њихових права, дужности и 

одговорности утврђених Уставом, Законом, 
Статутом општине и другим прописима. 

  

 

I   Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 

 I -  ИЗВЈЕШТАЈИ : 
  

1. Извјештај о раду Начелника општине 

и Општинске управе Градишка за 2016. 

годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине 
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2. Извјештај о извршењу Буџета Општине 

Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 

3. Извјештај о реализацији капиталних 

улагања општине Градишка  за 2016. год. 

ОБРАЂИВАЧ: Стручни тим Начелника 

општине 
 

4. Извјештај о реализацији заједничке 

комуналне потрошње за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

5. Извјештај о реализацији уређења гра-

дског и осталог грађевинског земљишта за 

2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно 

уређење и грађење 
 

6. Извјештај о реализацији комуналне 

инфраструктуре за 2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

7.  Извјештај о реализацији текућег 

одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

8. Извјештај о реализацији текућег одржа-

вања хидромелиoрационог система за 

2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 

 

9. Извјештај о реализацији социјалне 

заштите са Извјештајем о раду ЈУ 

“Центар за социјални рад“ Градишка за 

2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: Центар за социјални рад и 

Одјељење за друштвене дјелатности 

 

10. Извјештај о реализацији борачко – 

инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за борачко –инва-

лидску заштиту 
 

11. Извјештај о раду општинских инспе-

кција за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Oдјељење за инспекције 
 

12. Извјештај о раду Комуналне полиције 

за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Комуналне полиције 

 

13. Извјештај о реализацији Акционог 

плана Стратегије развоја општине Гради-

шка од 2014-2020. године за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Oдјељење за економски развој 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

14. Извјештај о извршењу Програма рада 

Скупштине општине за 2016. годину и      

раду сталних радних тијела Скупштине 

општине у 2016. години. 

 ОБРАЂИВАЧИ: Стручна служба СО-е и 

предсједници сталних радних тијела 
     
ПРЕДЛАГАЧИ: Предсједник СО и Стална 

радна тијела СО-е 
 
 

II- ИНФОРМАЦИЈЕ  О СТАЊУ У ОБЛА-

СТИМА,  КОЈЕ  ПОКРИВАЈУ   РЕПУ-

БЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ 

УСТАНОВЕ НА   ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА У 2016. ГОДИНИ: 
 

 

15. Информација о раду Републичке упра-

ве за геодетске и имовинско-правне 

послове - Подручне јединице Градишка за 

2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геоде-
тске и имовинско-правне послове-Подручна  

јединица Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: Републичка управа за геоде-
тске и имовинско-правне послове   -Подручна  

јединица Градишка 
 

16. Информација о раду Пореске управе 

Бања Лука - Подручне јединице 

Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Подручна јединица Пореске 
управе Републике Српске  Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: Подручна јединица Пореске 

управе Републике Српске – Градишка 
 

17. Информација о раду Републичког  

јавног правобранилаштва Бања Лука за 

2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Републичко јавно правобра-

нилаштво Бања Лука 

ПРЕДЛАГАЧ: Републичко јавно правобрани-
лаштво Бања Лука 
 

18. Информација o  стању јавне безбједно-

сти на подручју општине Градишка  за 

2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Станица јавне безбједности 

Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: Станица јавне безбједности 

Градишка 
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19. Информација о стању безбједности 

саобраћаја на подручју општине Градишка 

за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ:  Станица јавне безбједности 
Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: Станица јавне безбједности 

Градишка  
 

 

III - ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ:  
 

20. Програм подршке развоју пољопри-

вреде у општини Градишка за 2017.   

годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
 

21. Програм подршке развоју предузетни-

штва у општини Градишка  за 2017. год. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

пољопривреду 
 

22. Програм подршке развоју туризма у 

општини Градишка за 2017.   

годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 
пољопривреду 
 

23. Програм капиталних инвестиција 

општине Градишка од 2017-2021. године. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за економски развој 
 

24. Акциони План имплементације Стра-

тегије развоја општине Градишка  од 2014-

2020. године, за 2017. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за економски развој 
 

25. План утрошка средства од накнада за 

продате шумске дрвне  сортименте у 2017. 

години. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  
 

 

IV  -  НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

26. Одлука о покретању поступка за додје-

лу статуса града. 

 - Елаборат о оправданости захтјева за 

додјељивање статуса града. 
             
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доно-

шење нових прописа из надлежности 

Скупштине општинe 

II   Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 

 

I –ИЗВЈЕШТАЈИ  
 

27. Извјештај непрофитних организација 

о кориштењу средстава Буџета Општине 

 за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за друштвене дјела-

тности, Одјељење за борачко –инвалидску 

заштиту и корисници буџетских средстава 
 

28. Извјештај о раду Агенције за локални 

развој    Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: АЛОРГ, Одјељење за привре-

ду и пољопривреду 
 

29. Извјештај о раду начелника у орга-

нима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности; КП „Водовод“ а.д. Градишка, 

КП “Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП 

„Топлана" а.д. Градишка. 

ОБРАЂИВАЧИ: Служба начелника општине 
и надлежни органи  комуналних  предузећа. 
 

30. Извјештај о реализацији Омладинске 

политике за 2016. годину 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за друштвене дјела-

тности) 
 

31. Извјештај о реализацији Политике 

волонтирања за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за друштвене дјела-

тности 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  
 

 

II -  ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЈЕ-

ДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА  НА ПОДРУ-

ЧЈУ ОПШТИНЕ У 2016. години 
 
 

32. Информација о стању у привреди у 

општини  Градишка за 2016. годину. 

 - Информација о статусу привредних 

друштава са подручја општине   Градишка 

која нису у функцији. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-

привреду 
 

33. Информација о стању у пољопривреди  

на подручју општине Градишка за 2016. 

годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-

привреду    
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34. Информација о стању у области шума-

рства и ловства на подручју општине 

Градишка  за 2016. годину.   
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
  

35. Информација о стању снабдјевања еле-

ктричном енергијом на подручју општине 

Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: РЈ „Електродистрибуција 

Градишка“, Одјељење за комуналне и      ста-
мбене послове 
 

36. Информација о проблематици произво-

дње и дистрибуције топлотне   енергије у 

систему централног гријања на подручју 

града у грејној сезони  2016/2017. години и 

реализацији уговора закљученог између 

Општине Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања 

Лука 

  - Извјештај о пословању КП “Топлана“ 

а.д. Градишка за  2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове, КП “Топлана” и ИЕЕ     

д.о.о. Бањалука ПЈ „Топлана“ Градишка) 
 

37. Информација о стању у области 

поштанског саобраћаја на подручју 

општине Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: ЈП „Поста Српске“ - Пошта 

Градишка и Одјељење за комуналне  и ста-
мбене послове 
 

38. Информација о стању у области водо-

снабдијевања и о одвођењу  отпадних вода 

на подручју општине Градишка са Извје-

штајем о пословању КП  “Водовод“ а.д. 

Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: КП ''Водовод“ и Одјељење за 

комуналне и стамбене послове 

      

39. Информација о управљању чврстим 

отпадом на подручју општине Градишка са 

Извјештајем о пословању КП “Градска 

чистоћа“ а.д. Градишка и  “ДЕП-ОТ“ 

Бања Лука за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧИ: КП ''Градска чистоћа'', „ДЕП-

ОТ“ Бања Лука и Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

40. Информација о погребној  дјелатности 

 на подручју општине Градишка за 2016. 

годину.  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 

 

 

41. Извјештај о пословању  ЈП СЦ 

„Servitium“ Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: ЈП СЦ „Servitium“, Служба 

начелника општине, Одјељење за  друштвене 
дјелатности  
 

42. Информација о стању у јавном  путни-

чком превозу и такси превозу на подручју 

општине за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове, Одјељење за привреду) 
 

43. Информација о социјалној ситуацији 

на подручју општине за 2016. годину. 
     43.1. Општа социјална ситуација на 
подручју општине  

     43.2. Материјални, здравствени и соција-

лни положај пензионера на подручју општине  
     43.3. Проблем наркоманије, осталих обли-

а зависности и полно преносивих болести 

 код младих на подручју општине 
ОБРАЂИВАЧИ: Центар за социјални рад и 

Одјељење за друштвене дјелатности 
 

44. Информација о стању у здравству на 

подручју општине за 2016. годину. 
      44. 1. Информација о стању пружања 

услуга ЈЗУ Општа болница Градишка 
      44.2. Извјештај о раду ЈЗУ "Дом здравља" 

Градишка са посебним освртом на хигије-

нско- епидемиолошку ситуацију на подручју 
општине 

      44.3. Извјештај о раду ЈЗУ “Апотека 

Градишка" Градишка 

ОБРАЂИВАЧИ: ЈЗУ Општа болница Гради-

шка, ЈЗУ „Дом здравља" Градишка,  ЈЗУ 

„Апотека Градишка" Градишка и Одјељење 
за друштвене дјелатности 
 

45. Информација о стању у области култу-

ре на подручју општине  са Извјештајем о 

раду ЈУ“Културни центар“, ЈУ“Народна 

Библиотека“ и ЈУ„Завичајни музеј“ Гра-

дишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјела-

тности, јавне установе у области  културе 
 

46. Информација о организовању и фу-

нкционисању цивилне заштите на подру-

чју општине Градишка за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине, 

Одсјек цивилне заштите 
 

47.  Информација о стању противградне 

превентиве и припремама за сезону 2017. 

године на подручју општине Градишка  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-

привреду, ЈП „Противградна  превентива РС“ 
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48. Информација о противпожарној  

заштити на подручју општине Градишка 

за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: Професионална ватрогасна 
јединица  и Одјељење за комуналне и              

стамбене послове 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

 

IV - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

Новелирање раније донешених нормативних 
аката Скупштине општине са пози-тивним 

законским прописима и доношење нових 

прописа из надлежности Скупштине 
општине  

 

 

III  Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 

I - ИЗВЈЕШТАЈИ : 
 

49. Извјештај о извршењу Буџета Општи-

не Градишка за период јануар-јуни 2017. 

године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 

50. Извјештај о раду општинских инспе-

кција  за период јануар-јуни 2017.  године  

ОБРАЂИВАЧ :Одјељење за инспекције 
 

51. Извјештај о раду Kомуналне полиције 

за период јануар-јуни 2017. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Комуналне полиције 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 
 

II - ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЈЕ-

ДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА ПОДРУ-

ЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

52. Информација о стању у области спорта 

на подручју општине за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјела-
тности 
 

53. Информација о стању у области инфо-

рмативне дјелатности на подручју 

општине са Извјештајем о раду ЈП“Радио 

Градишка“ за 2016. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 
дјелатности, ЈП „Радио Градишка“ 

54. Информација о стању у области невла-

диног сектора на подручју општине за 

2016. годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 

дјелатности 
 

55. Информација о положају и статусу 

младих на подручју општине Градишка за 

2016. годину.        
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 

дјелатности 
 

56. Информација о статусу и положају 

националних мањина на подручју општи-

не за 2014. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 
дјелатности 
 

57. Информација о стању објеката и мје-

рама заштите од поплава на подручју 

општине Градишка  

ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за привреду и 

пољопривреду, Одсјек цивилне заштите,   ЈУ 
„Воде Српске“) 
 

58. Информација о стању у стамбеној 

области за 2016. годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

 
IV- НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ          

  

Новелирање раније донешених нормати-

вних аката Скупштине општине са пози-

тивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине . 

 

 

IV  Т Р О М Е С Ј Е Ч Ј Е 
 

I – ИЗВЈЕШТАЈИ  И ИНФОРМАЦИЈE 
 

59. Извјештај о раду Одбора за жалбе 
ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе 

ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за жалбе 
 

60. Информација  о стању у области обра-

зовања на подручју општине у школској 

2016/2017 години. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 

дјелатности 
 

61. Информација о стању у области пре-

дшколског образовања на подручју 

општине са Извјештајем о раду ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

6 

дјеце “Лепа Радић“ Градишка у школској 

2016/2017. год. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене 

дјелатности и ЈУ „Лепа Радић“ 
 

62. .Информација о функционисању мје-

сних заједница на подручју општине Гра-

дишка 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 
 

63. Информација о стању у области вете-

ринарскe дјелатности, са посебним освр-

том на кретања заразних и паразитских 

болести животиња  на подручју општи-

не Градишка у 2017. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

пољопривреду, Одјељење за инспекције   

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

 

II - ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА 2018. 

ГОДИНУ: 
 

64. Програм рада Скупштине општине 

Градишка за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине 

општине 
 

65. Буџет Општине Градишка за 2018. год. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 

66. План капиталних улагања у општини 

Градишка за 2018.годину. 

ОБРАЂИВАЧ : Служба начелника општине 
 

67. Програм  заједничке комуналне потро-

шње за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

68. Програм уређења грађевинског  

земљишта за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређе-

ње и грађење 
 

69. Програм комуналне инфраструктуре 

за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

70. Програм  текућег одржавања и реко-

нструкције локалних и некатегорисаних 

путева за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 

 

71. Програм  текућег одржавања и реко-

нструкције хидромелиoрационог система 

за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 
 

72. Програм социјалне заштите за 2018. 

годину. 
ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Центар за социјални 
рад" Градишка и Одјељење за друштвене  

дјелатности 
 

73. Програм борачко – инвалидске зашти-

те и заштите цивилних жртава рата за 

2018. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за борачко инвали-
дску заштиту  
  

74. Програм рада ЈУ "Културни центар" 

Градишка за 2018.годину.  
ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Културни центар" Гради-

шка, Одјељење за друштвене  дјелатности  
 

75. Програм рада ЈУ „Завичајни музеј" 

Градишка за 2018.годину.  
ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Завичајни музеј" Гради-

шка, Одјељење за друштвене  дјелатности 
 

76. Програма рада ЈУ„Народна библио-

тека“ Градишка за 2018.годину; 
ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Народна библиотека" 
Градишка, Одјељење за друштвене   дјела-

тности 
 

77. Програм финансирања спорта на 

подручју општине Градишка 2018.годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјела-

тности 
 

78. Програм развоја цивилне заштите у 

области заштите и спасавања на подручју 

општине Градишка 

ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине, 

Одсјек цивилне заштите 

 

79. Програм заштите од пожара у општини 

Градишка за 2018.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и пољо-

привреду и Професионална ватрогасна једи-
ница Градишка 
 

80. Процјена угрожености од елементарне 

непогоде и друге несреће на подручју  

општине Градишка. 

ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасна 

јединица Градишка 
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81. План заштите од пожара за општину 

Градишка. 

ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасна 

јединица Градишка 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

 

 

III - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ         

  

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доно-

шење нових прописа из надлежности 

Скупштине општине. 

  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  
1) Предлагачи материјала и обрађивачи 

одређени овим Програмом дужни су, у роко-

вима које одреди предсједник Скупштине 

општине, у складу са Програмом припремити 

и доставити Скупштини на разматрање одго-

варајуће материјале и одговорни су за благо-

времену и стручну припрему тих мате-ријала, 
као и за законитост поднесених приједлога 

аката. 
 

 2) Радна тијела Скупштине дужна су, 

прије разматрања на сједници Скупштине, 
размотрити свако питање садржано у овом 

програму које спада у њихов дјелокруг рада и 

своје приједлоге и мишљења доставити 
Скупштини општине. 

  

3) Програм рада Скупштине општине 

остаје отворен за све иницијативе приједлоге, 

примједбе и сугестије од интереса за грађане, 

предузећа, установе и друге субјекте. Све 
образложене сугестије и приједлози ће бити 

размотрени и уколико се покаже оправданост 

и потреба , исте ће бити правовремено увр-

штене у рад Скупштине. 

  

Број:01-022-264/16 

Датум:28.12.2016.године 

Г р а д и ш к а  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                      Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 37. Закона о буџе-
тском систему Републике Српске („Службени 

гла-сник Републике Српске“, број 121/12, 

52/14,103/15 и 15/16) и чланова 15. и 35. Ста-

тута Oпштине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 28.децембра 2016. године,  д о н и ј е л а  
ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању  Буџета општине Градишка за 

2016. годину 
 

I 

Усваја се Буџет општине Градишка за 

2016. годину. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је  Буџет 

општине Градишка за 2016. годину. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број:01-022-265/16 

Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а  

                ПРЕДСЈЕДНИК   

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 
 

 

 
На основу члана 33. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 

52/14, 103/15, 15/16) и чланова 15. и 35. Ста-

тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 28.12. 2016. године,    д о н и ј е л а  ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о извршењу Буџета општине Градишка 

 за 2016. годину 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Градишка за 2016. 

годину (у даљем тексту: буџет), у систему 

трезорског пословања.  

 Све одлуке, рјешења и закључци  који 

се односе на буџет морају бити у складу са 

овом Одлуком.  
 Ова Одлука се односи на буџетске 

кориснике који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине.  
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Члан 2.  

 Средства буџета општине Градишка 

за 2016. годину распоређују се у укупном 

износу   24.140.000,00 КМ на сљедећи начин:  

1.   за утврђене намјене....21.365.640,00 КМ, 
2.   за отплату дугова .......  2.774.360,00 КМ,  

                             Укупно...24.140.000,00 КМ.  
 

Члан 3.  

 Одјељење за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних сре-

дстава према усвојеном буџету.  
 

Члан 4.  

 Корисници буџетских средстава ду-

жни су, средства утврђена у буџету, користи-
ти руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 
  

Члан 5.  

 Буџетски корисници властите прихо-
де у цјелости усмјеравају у корист буџета 

Општине.  

 Коришћење средстава буџетски кори-

сник ће вршити према оперативним (кварта-

лним) плановима за 2016. годину, које одо-

брава Начелник Одјељења за финансије.  

 Корисници буџетских средстава могу 

остварити обавезе и користити средства само 

за одобрене намјене и до планираног износа 
по оперативним плановима, а у складу са 

расположивим средствима.  
 

Члан 6.  

 Корисници буџетских средстава су 

обавезни да поднесу Одјељењу за финансије 

своје оперативне (кварталне) финансијске 

планове за извршење буџета 5 дана прије 

почетка наредног квартала. 

 Одјељење за финансије даје сагла-

сност буџетским корисницима на поднешене 

кварталне финансијске планове за извршење 
буџета, а у складу са процијењеним остваре-

њем буџетских средстава.  

 Ако буџетски корисник не поднесе 
оперативни (квартални) финансијски план у 

року из става 1. овог члана, квартални фина-

нсијски план за тог буџетског корисника 

одређује Одјељење за финансије.  

 Укупан збир свих оперативних  фина-

нсијских планова за извршење буџета сваког 

буџетског корисника мора бити једнак износу 

усвојеног буџета за тог буџетског корисника 

за 2016. годину. 

Члан 7.  

 Буџетски корисници, обухваћени тре-

зорским начином пословања, су дужни 
подносити извјештаје Одјељењу за фина-

нсије, у складу са Правилником о фина-

нсијском извјештавању за кориснике прихода 

буџета Републике, општина и градова и 

фондова („Службени гласник Републике 

Српске, број 16/11, 126/11), у прописаним 
роковима и на прописаним обрасцима.  
   

Члан 8.  

 Буџетски корисници су одговорни за 

формалну, рачунску и суштинску исправност 

књиговодствених исправа и исправа пропи-

сних Законом о трезору („Службени гласник 

републике Српске“, број 28/13, 103/15).  

 На основу књиговодствених исправа 
из става 1. овог члана буџетски корисници 

попуњавају и достављају обрасце Одјељењу 

за финансије.  
 Одјељење за финансије врши прото-

кол и контролу примљених образаца и након 

тога врши хронолошко и књиговодствено 
евидентирање у систему трезорског послова-

ња, односно у Систему управљања финанси-

јским информацијама (СУФИ).  
 

Члан 9.  

 Контролу намјенског коришћења и 

утрошка буџетских средстава, као и посту-

пања корисника буџетских средстава у 

складу са овом Одлуком и Законом о буџе-

тском систему Републике Српске, вршиће 

Одјељење за финансије.  
 За реализацију планираних властитих 

прихода (наплату потраживања) и намјенско 

трошење средстава, тачност и вјеродосто-
јност књиговодствених исправа одговарају 

потрошачке јединице односно буџетски 

корисници.  

 Буџетски корисници су одговорни за 

рачуноводствену и интерну контролу. Дужни 

су да успостављају и одржавају систем 

управљања и рачуноводствене контроле над 
одобреним буџетима, одобреним финанси-

јским плановима и оперативним (мјесечним) 

буџетима, буџетским средствима и буџетским 
издацима.  
 

Члан 10.  

 Начелник општине може, по прије-

длогу Начелника Одјељења за финансије, 

средства распоређена буџетом општине 

прераспоређивати:  

• у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица (одје-

љења) у оквиру потрошачке јединице 
Општинска управа општине, као и  

• у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица у 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

9 

оквиру оперативне јединице Остали 

корисници буџета општине.  

Прераспоређивање се може вршити 

до износа од 5% у односу на укупно усвојена 

средства јединице којој се средства умањују.  
 

Члан 11. 

 Прерасподјела средстава између теку-
ћих и капиталних расхода у оквиру буџетског 

корисника (потрошачке јединице), као и 

прерасподјела средстава буџетског корисника 

(потрошачке јединице) у оквиру текућих 

расхода и у оквиру капиталних расхода врши 

се на основу рјешења Начелника општине.  
 Изузетно од  овог члана не може се 

вршити прерасподјела средстава са материја-

лних трошкова на трошкове личних примања.  
 

Члан 12.  
 Обавезе по основу расхода према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће 

се извршавати по оперативним плановима 
истих – сљедећим приоритетима:  

1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање,  

2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања,  

3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 

4. средства за социјалну  и борачко-инва-

лидску заштиту ,  
5. средства за обавезе преме добављачима 

за робу, материјал и услуге,  

6. средства за обавезе према добављачима 
за инвестиције и инвестиционо одржавање, 

7. средства за остале обавезе и грантове 

(текући грантови појединцима, помоћи 

непрофитним организацијама). 
 

Члан 13.  

 Коришћење средстава, по планира-

ним властитим  приходима, у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници 
општине који укључује сљедеће потрошачке 

јединице:  

• Центар за социјални рад,  

• Предшколска установа „ Лепа Радић“, 

• Завичајни музеј, 

• Културни центар Градишка, 

• Гимназија, 

• Техничка школа, 

• Средња стручна и техничка школа, 

• Народна библиотека , 

  

може се вршити у висини стварног остварења 

тих прихода и по одобрењу кварталних 

финансијских планова од стране Одјељења за 

финансије.  

 Уколико не дође до реализације 

(наплате) властитих прихода потрошачких 

јединица из става 1. овог члана, у сразмје-
рном износу, умањиваће се одобрени текући 

и капитални расходи.  
  

Члан 14.  

 Коришћење средстава за капитална 

улагања може се вршити по добијању 

сагласности Одјељења за финансије на план 

утрошка тих средстава, а прије провођења 

процедура прописаних Законом о јавним 
набавкама.  
 

Члан 15.  

 За извршење буџета Начелник 

општине је одговоран Скупштини општине.  
 

Члан 16. 
 Начелник општине дужан је, у зако-

нском року, поднијети Скупштини општине  

годишњи извјештај о извршењу буџета.  
 

Члан 17.  

 Уколико у току године дође до 

смањења или повећања буџетских средстава, 

односно повећања или смањења буџетских 

издатака, уравнотежење буџета се спроводи 
путем ребаланса буџета по поступку за 

доношење буџета.  
 

Члан 18.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“.  

 

Број: 01-022-266/16 

Датум:28.12.2016.године 

Градишка               
                                       ПРЕДСЈЕДНИК    

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ  - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАН. ИМОВИНУ 

     

РЕД 

БР. 

БРОЈ 

КОНТА 
ОПИС   

НАЦРТ 

БУЏЕТА 

2016. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 

2016 

ИНДЕКС  

1 2 3   4 5 6 (5/4) 

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 

ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  24.144.000,00 24.140.000,00 99,98 

        

     БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.)   21.743.200,00 21.894.400,00 100,70 

           

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и    14.351.900,00 14.272.100,00 99,44 

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит   3.800,00 3.800,00 100,00 

 711113 Порез на приходе од пољ.и шумарства  3.800,00 3.800,00 100,00 

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат.  

 1.631.100,00 1.631.100,00 100,00 

 713111 Порез на приходе од сам.дјел.  160.000,00 160.000,00 100,00 

 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном 
износу 

 1.000,00 1.000,00 100,00 

 713113 Порез на лична примања  1.470.000,00 1.470.000,00 100,00 

 713114 Порез на лична примања лица која сам 
обав.привредну и пр.дјел. 

 100,00 100,00 100,00 

1.2. 714000 Порези на имовину   250.000,00 260.000,00 104,00 

 714111 Порези на имовину   30.000,00 30.000,00 100,00 

 714112 Порез на непокретност   200.000,00 200.000,00 100,00 

 714211 Порези на насљеђе и поклон  10.000,00 15.000,00 150,00 

 714311 Порези на пренос непокретности и права  10.000,00 15.000,00 150,00 

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга    10.000,00 20.000,00 200,00 

 71500 Порез  на промет производа и услуга (збир)  10.000,00 20.000,00 200,00 

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО   12.450.000,00 12.350.000,00 99,20 

1.5. 719000 Остали порески приходи  7.000,00 7.200,00 102,86 

 719113 Порез на добитке од игара на срећу  7.000,00 7.200,00 102,86 

        

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и    6.578.800,00 6.889.800,00 104,73 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика  

 826.100,00 906.100,00 109,68 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката 
општине 

 200.000,00 260.000,00 130,00 

 721223 Приходи од земљишне ренте  450.000,00 470.000,00 104,44 

 721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС  80.000,00 80.000,00 100,00 

 721300 Приходи од камата на новчана средства на 
банковним рачунима 

 100,00 100,00 100,00 

 721500 Приходи од камата и осталих накнада за 
дате зајмове 

 96.000,00 96.000,00 100,00 

       

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга  

 5.653.700,00 5.884.700,00 104,09 
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2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и 
таксе 

 295.000,00 295.000,00 100,00 

 722118 Посебна републичка такса на нафтне 
деривате 

 10.000,00 10.000,00 100,00 

 722121 Општинске административне таксе  285.000,00 285.000,00 100,00 

2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе  1.027.500,00 1.047.500,00 101,95 

 722312 Комуналне таксе на фирму  640.000,00 660.000,00 103,13 

 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 
површинама 

 2.100,00 2.100,00 100,00 

 722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за 
излагање робе ван пословне просторија 

 200,00 200,00 100,00 

 722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних 
паноа  

 13.000,00 13.000,00 100,00 

 722319 Комунална такса за коришћ.простора за 
парк. моторних, друм.и прикључних возила 
на уређеним и обиљеженим мј. која је за то 
одредила СО-е 

 350.000,00 350.000,00 100,00 

 722391 Комунална такса за коришћење слободних 
површина за капмове, постављање шатора 
или др.облике привр. кор. 

 20.000,00 20.000,00 100,00 

 722393 Комунална таксе за држање и коришћење 
чамаца и сплавова на води 

 2.000,00 2.000,00 100,00 

 722396 Комуналне таксе на остале предмете 
таксирања 

 200,00 200,00 100,00 

       

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама  3.260.700,00 3.450.700,00 105,83 

 722411 Накнаде за уређење грађевинског 
земљишта 

 380.000,00 400.000,00 105,26 

 722412 Накнаде за кориштење грађ.земљ.  10.000,00 10.000,00 100,00 

 722421 Накнаде за кориштење путева  500,00 500,00 100,00 

 722424 Накнада за кориштење минералних 
сировина 

 65.000,00 65.000,00 100,00 

 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ.  60.000,00 60.000,00 100,00 

 722435 Накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта-средства за развој неразвијених 
дијелова општине остварена продајом 
шумских сортимената 

 80.000,00 80.000,00 100,00 

 722437 Накнада за обављање послова од општег 
интер.у шумама у прив.својини 

 60.000,00 60.000,00 100,00 

 722440 Накнаде за кориштење вода (збир)         150.000,00         160.000,00  106,67 

 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и 
хемикалија за заштиту биља 

 65.000,00 75.000,00 115,38 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од 
општег интереса 

 1.000.000,00 1.050.000,00 105,00 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од 
општег интереса -   теретна моторна возила 

 1.000.000,00 1.050.000,00 105,00 

 722463 Накнада за извађени материјал из водотока  150.000,00 170.000,00 113,33 

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе  200,00 200,00 100,00 

 722467 Средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 

 140.000,00 150.000,00 107,14 

 722491 Концесионе накнаде  100.000,00 120.000,00 120,00 

       
2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга  1.070.500,00 1.091.500,00 101,96 

 722521 Приходи општинских органа управе  400.000,00 410.000,00 102,50 
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 722591 Властити приходи  буџетских корисника 
општине (збир) 

 670.500,00 681.500,00 101,64 

 722591 Центар за социјални рад  85.000,00 85.000,00 100,00 

 722591 Гимназија   20.000,00 20.000,00 100,00 

 722591 Средња стручна и техничка школа  31.000,00 32.000,00 103,23 

 722591 Техничка школа  26.000,00 26.000,00 100,00 

 722591 Предшколска установа Лепа Радић  410.000,00 410.000,00 100,00 

 722591 Културни центар  95.000,00 105.000,00 110,53 

 722591 Народна библиотека  3.500,00 3.500,00 100,00 

  

2.3. 723000 Новчане казне   14.000,00 14.000,00 100,00 

 723121 Новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом СО-
е, као и одузета имовин. корист у том 
поступку 

 14.000,00 14.000,00 100,00 

2.4. 729000 Остали непорески приходи   85.000,00 85.000,00 100,00 

 729124 Остали непорески приходи  85.000,00 85.000,00 100,00 

       

3. 731000 Грантови   72.500,00 72.500,00 100,00 

 731122 Капитални грантови од међунар. орг  26.000,00 26.000,00 100,00 

 731219 Остали текући грантови из земље  4.500,00 4.500,00 100,00 

 731221 Капитални грантови од правних лица у 
земљи 

 30.000,00 30.000,00 100,00 

 731229 Остали капитални грантови из земље  12.000,00 12.000,00 100,00 

       

4. 781000 Трансфери између буџ.јединица 
различитих нивоа власти (Трансфери 
јединицама локалне самоуправе) 

  740.000,00 660.000,00 89,19 

  781310 Трансфери између буџ.јединица различитих 
нивоа власти (Трансфери јединицама 
локалне самоуправе) 

 740.000,00 660.000,00 89,19 

       

5. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

  86.000,00 89.500,00 104,07 

 813110 Примици за  земљиште  4.500,00 4.500,00 100,00 

 81711_ Примици по основу пореза на додату вр.  81.500,00 85.000,00 104,29 

       

6. 900000 Примици од финансијске имовине и 
задуживања 

  329.800,00 168.384,59 51,06 

  911400 Примици од наплате датих зајмова  8.000,00 8.084,59 101,06 

 921212 Примици од зајмова узетих од ентитета  161.500,00 0,00 0,00 

 921318 Примици од рефунд.отплаћених зајмова у 
земљи 

 160.300,00 160.300,00 100,00 

       

7. *** Неутрошена намјенска средства из ранијих 
година 

  1.985.000,00 1.987.715,41 100,14 

  Неутрошена намјенска средства из ранијих 
година 

 1.985.000,00 1.987.715,41 100,14 

 
 

   

 

 

 
 

 

 



 БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ -  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

      

РЕД 
БР. 

КОНТО  О П И С  
НАЦРТ 

БУЏЕТА 
2016 

ПРИЈЕДЛОГ 
БУЏЕТА 2016 

ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6(5/4) 

    
БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

24.144.000,00 24.140.000,00 99,98 

            

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ 17.345.700,00 17.140.780,00 98,82 

            

1. 410000 Текући расходи 17.340.700,00 17.140.780,00 98,85 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  6.700.000,00 6.650.800,00 99,27 

 411100 Бруто плате  трошкова запослених   5.770.000,00 5.727.000,00 99,25 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

930.000,00 923.800,00 99,33 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 5.210.200,00 5.158.800,00 99,01 

 412100 Расходи по основу закупа 30.000,00 30.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

701.600,00 708.000,00 100,91 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

        
112.500,00  

         
110.600,00  

98,31 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене         
158.900,00  

         
163.250,00  

102,74 

 412500 Расходи за текуће одржавање 128.000,00 124.530,00 97,29 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 170.000,00 170.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 118.600,00 112.550,00 94,90 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл.)  

605.500,00 605.170,00 99,95 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне 
средине 

1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, 
радних група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, 
репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, 
расходи по судским рјешењима, програмске активности буџ. кор) 

1.435.100,00 1.384.700,00 96,49 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 621.200,00 601.200,00 96,78 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 420.000,00 420.000,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 200.000,00 172.000,00 86,00 

 413900 Расходи по основу затезних камата 1.200,00 9.200,00 766,67 

1.4. 414000 Субвенције 125.000,00 125.000,00 100,00 

 414100 Субвенције 125.000,00 125.000,00 100,00 

1.5. 415000 Грантови 1.686.200,00 1.673.200,00 99,23 

 415200 Грантови у земљи  1.686.200,00 1.673.200,00 99,23 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине 2.998.100,00 2.931.780,00 97,79 
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 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 1.968.600,00 1.904.780,00 96,76 

 416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања 
које се исплаћује из буџета општине и градова 

117.500,00 117.500,00 100,00 

 416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 712.000,00 714.500,00 100,35 

 416300 Суфинансирање превоза ученика  200.000,00 195.000,00 97,50 

2. ***** Буџетска резерва 5.000,00 0,00 0,00 

       

    ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.981.160,00 4.220.460,00 106,01 

         

3. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 3.981.160,00 4.220.460,00 106,01 

3.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.640.560,00 3.886.810,00 106,76 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени 
објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни 
објекти) 

2.630.000,00 2.820.800,00 107,25 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-
рекреативних, саоб.обј.и др.) 

765.960,00 806.360,00 105,27 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 148.600,00 163.650,00 110,13 

 511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и 
пројектне док.) 

96.000,00 96.000,00 100,00 

3.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 225.000,00 215.000,00 95,56 

 513100 Издаци за прибављање земљишта(рј.имовинско-правних 
односа) 

220.000,00 210.000,00 95,45 

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 5.000,00 5.000,00 100,00 

33. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и 
др. 

34.100,00 33.950,00 99,56 

3.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 81.500,00 84.700,00 103,93 

 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 81.500,00 84.700,00 103,93 

      

  610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.000,00 4.400,00 110,00 

 611400 Депозити за пољопривредне кредите 4.000,00 4.400,00 110,00 

      

  620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.813.140,00 2.774.360,00 98,62 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1.776.200,00 1.776.200,00 100,00 

 621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 
рефундирају (КП "Топлана") 

992.800,00 992.800,00 100,00 

 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 44.140,00 5.360,00 12,14 
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 БУЏЕТ ЗА 2016.ГОДИНУ   (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА) 
      

      

РЕД. 
БР. 

КОНТО  О П И С  
НАЦРТ 

БУЏЕТА 2016 
ПРИЈЕДЛОГ 
БУЏЕТА 2016 

ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6(5/4) 

  

  

С В Е У К У П Н О  24.144.000,00 24.140.000,00 99,98 

I   
Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е   110                                                                                                                                                                                                                          682.200,00 612.200,00 89,74 

1. 410000 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   682.200,00 612.200,00 89,74 

1.1. 
412900 Расходи по основу коришћења роба и услуга 592.200,00 522.200,00 88,18 

 
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 60.200,00 60.200,00 100,00 

 412900 Издаци за локалне изборе 135.000,00 135.000,00 100,00 

 412900 Издаци за референдум 70.000,00 0,00 0,00 

 412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 327.000,00 327.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 90.000,00 90.000,00 100,00 

 
415200 Текући грантови политичким организацијама и удруж. 90.000,00 90.000,00 100,00 

      

II 
  Назив и број потрошачке јединице   КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   

120                                                                                                                                
3.275.900,00 3.504.400,00 106,98 

1. 
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ    568.000,00 568.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 380.000,00 380.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање, расходи за 
правне и админ.услуге)  

210.000,00 210.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације) 170.000,00 170.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 110.000,00 110.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и привредне 
сарадње, остали текући грантови у земљи) 

20.000,00 20.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи  (капитални) 90.000,00 90.000,00 100,00 

1.3. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -подршка 
наталитету (поклон честитка за новорођено дијете) 

38.000,00 38.000,00 100,00 

1.4. 416100 Помоћ појединцима (по пројектима) 40.000,00 40.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.707.900,00 2.936.400,00 108,44 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.484.900,00 2.723.400,00 109,60 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација пројекта 
побољш. прилаза граничном прелазу)   

2.118.500,00 2.518.500,00 118,88 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ЕИБ)   161.500,00 0,00 0,00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали 
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)  

110.000,00 70.000,00 63,64 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)  

90.000,00 130.000,00 144,44 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме (Цивилна заштита) 4.900,00 4.900,00 100,00 
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2.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 220.000,00 210.000,00 95,45 

 513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)  220.000,00 210.000,00 95,45 

2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (Цивилна 
заштита) 

3.000,00 3.000,00 100,00 

      

  ******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                                                                                                                                                                                                          5.000,00 0,00 0,00 

       

III   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
130                                                                                                                               

706.000,00 706.600,00 100,08 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 661.000,00 660.600,00 99,94 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 661.000,00 660.600,00 99,94 

 412100 Расходи по основу закупа 30.000,00 30.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
тран.услуга 

398.000,00 400.000,00 100,50 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа) 

50.000,00 50.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 60.000,00 62.000,00 103,33 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 55.000,00 50.600,00 92,00 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл.)  

63.000,00 63.000,00 100,00 

 412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)   5.000,00 5.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 45.000,00 46.000,00 102,22 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   25.000,00 26.000,00 104,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 20.000,00 20.000,00 100,00 

      

IV   Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   
140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.052.000,00 5.033.000,00 99,62 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   4.982.000,00 4.962.000,00 99,60 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 4.660.000,00 4.620.000,00 99,14 

 411100 Расходи за бруто плате запослених 4.000.000,00 3.960.000,00 99,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
по основу рада  

660.000,00 660.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 322.000,00 342.000,00 106,21 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај) 12.000,00 12.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи 
за услуге осигурања) 

190.000,00 190.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног 
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови) 

120.000,00 140.000,00 116,67 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 70.000,00 71.000,00 101,43 

2.1. 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 70.000,00 71.000,00 101,43 
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V   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                                                               

390.100,00 382.800,00 98,13 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 199.500,00 199.500,00 100,00 

1.1. 414000 Субвенције 125.000,00 125.000,00 100,00 

 414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 125.000,00 125.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 74.500,00 74.500,00 100,00 

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна 
превентива) 

74.500,00 74.500,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 186.600,00 178.900,00 95,87 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за подршку 
руралног развоја и развој  пословних зона) 

180.000,00 172.300,00 95,72 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   6.600,00 6.600,00 100,00 

3. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.000,00 4.400,00 110,00 

 611400 Депозити за пољопривредне кредите    4.000,00 4.400,00 110,00 

      

      

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

1.872.300,00 1.850.100,00 98,81 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 1.852.300,00 1.830.300,00 98,81 

1.1. 415200 Грантови у земљи 1.272.200,00 1.259.200,00 98,98 

 415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 390.000,00      80.000,00  97,44 
      
 415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатн 

 120.000,00  120.000,00  
100,00 

 415200 Текући грант Град позориште            
60.000,00  

            
60.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"          
206.000,00  

          
206.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ ОО Црвеног крста            
80.000,00  

            
80.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних            
14.400,00  

            
14.400,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружење  пензионера            
75.000,00  

            
75.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Војним пензионерима              
4.200,00  

              
4.200,00  

100,00 

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих            
14.400,00  

            
14.400,00  

100,00 

 415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви            
15.000,00  

            
15.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима            
22.000,00  

            
22.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Савезу инвалида рада             
12.600,00  

            
12.600,00  

100,00 

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата            
12.600,00  

            
12.600,00  

100,00 

 415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству            
14.000,00  

            
10.000,00  

71,43 

 415200 Помоћ Удружењу параплегичара              
10.500,00  

            
10.500,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас            
10.500,00  

            
10.500,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце              
4.000,00  

              
4.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу Рома               
5.000,00  

              
5.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу Црногораца              
5.000,00  

              
5.000,00  

100,00 
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 415200 Помоћ Удружењу Пољака              
5.000,00  

              
5.000,00  

100,00 

 415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена              
5.000,00  

              
5.000,00  

100,00 

 415200 Подршка пројеката  омладинским организацијама              
2.000,00  

              
3.000,00  

150,00 

 415200 Остале помоћи непрофитним организацијама            
65.000,00  

            
65.000,00  

100,00 

 415200 Дом здравља             
80.000,00  

            
80.000,00  

100,00 

 415200 Мртвозорство            
40.000,00  

            
40.000,00  

100,00 

1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 380.100,00 376.100,00 98,95 

 416100 Стипендије          
231.000,00  

          
231.000,00  

100,00 

 416100 Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте и ученике)              
4.100,00  

              
4.100,00  

100,00 

 416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова            
40.000,00  

            
37.000,00  

92,50 

 416100 Помоћ ромској популацији            
20.000,00  

            
15.000,00  

75,00 

 416100 Остале помоћи појединцима            
82.000,00  

            
85.000,00  

103,66 

 416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)   3.000,00   3.000,00 100,00 

 416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)          0,00    1.000,00  0,00 

1.3. 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

200.000,00 195.000,00 97,50 

 416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија  175.000,00 170.000,00 97,14 

 416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  тр.исхране 25.000,00 25.000,00 100,00 

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортско-рекреативних обј. 

20.000,00 19.800,00 99,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортско-рекреативних обј. 

20.000,00 19.800,00 99,00 

      

VII   Назив и број потрошачке јединице:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ   170                                                                                                           

2.655.000,00 2.653.000,00 99,92 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   1.935.000,00 1.933.000,00 99,90 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1.935.000,00 1.933.000,00 99,90 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 170.000,00 170.000,00 100,00 

 412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр) 15.000,00 13.000,00 86,67 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
(расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске службе, 
чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, 
уређење простора,  одржавање градских улица, одржавање 
хидромелиорационог сис.) 

1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 720.000,00 720.000,00 100,00 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 720.000,00 720.000,00 100,00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 60.000,00 60.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката (јавна расвјета, улице) 

570.000,00 570.000,00 100,00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно планске 
докум.) 

10.000,00 10.000,00 100,00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)  80.000,00 80.000,00 100,00 
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VIII   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-
ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   180                                                                                                                                                                                          

384.260,00 384.260,00 100,00 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 356.000,00 356.000,00 100,00 

 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

230.000,00 230.000,00 100,00 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм 
борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата) 

230.000,00 230.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи 126.000,00 126.000,00 100,00 

 415200 Борачка организација 50.000,00 50.000,00 100,00 

 415200 Удружење ратних војних инвалида 9.000,00 9.000,00 100,00 

 415200 ОО Субнор 20.000,00 20.000,00 100,00 

 415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38.000,00 38.000,00 100,00 

 415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 9.000,00 9.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 28.260,00 28.260,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
споменика (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата) 

28.260,00 28.260,00 100,00 

      

IX   Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   
190                                                                                                                                                                                                      

3.632.000,00 3.590.360,00 98,85 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2..) 836.000,00 816.000,00 97,61 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 215.000,00 215.000,00 100,00 

 412900 Расходи по судским рјешењима  60.000,00 60.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи - поврати и прекњижавања 15.000,00 15.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи - КП Топлана 140.000,00 140.000,00 100,00 

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 621.000,00 601.000,00 96,78 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 420.000,00 420.000,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 200.000,00 172.000,00 86,00 

 413900 Расходи по основу затезних камата 1.000,00 9.000,00 900,00 

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.796.000,00 2.774.360,00 99,23 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи  1.776.200,00 1.776.200,00 100,00 

 621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 
рефундирају (КП "Топлана") 

992.800,00 992.800,00 100,00 

 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година  27.000,00 5.360,00 19,85 

      

X   Назив и број потрошачке јед:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  РАЗВОЈ    210                                                                                                                                          208.940,00 118.580,00 56,75 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 125.800,00 52.580,00 41,80 

 412300 Расходи за режијски материјал  400,00 400,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге  4.000,00 4.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи    14.400,00 15.000,00 104,17 

 415200 Грантови за  подршку  пројеката 6.500,00 6.500,00 100,00 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 100.500,00 26.680,00 26,55 

2. 511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 66.000,00 66.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме  55.000,00 55.000,00 100,00 
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 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину  6.000,00 6.000,00 100,00 

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину  5.000,00 5.000,00 100,00 

3 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година  17.140,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

XI   Назив и број потрошачке јединице:    ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                                                                                        3.000,00 3.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 3.000,00 3.000,00 100,00 

 412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница) 3.000,00 3.000,00 100,00 

      

XII   Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                         73.000,00 73.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 73.000,00 73.000,00 100,00 

 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 73.000,00 73.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног 
односа)   

73.000,00 73.000,00 100,00 

      

XIII   Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  125                                                                                                                                                             21.500,00 19.000,00 88,37 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 16.500,00 14.000,00 84,85 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 16.500,00 14.000,00 84,85 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 5.000,00 5.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 5.000,00 2.500,00 50,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 6.500,00 6.500,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.000,00 5.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 5.000,00 5.000,00 100,00 

      

XIV   Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД    300                                                                                                                                                                                              495.600,00 498.600,00 100,61 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 492.600,00 495.600,00 100,61 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 438.000,00 438.000,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 365.000,00 365.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 73.000,00 73.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 54.400,00 57.400,00 105,51 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

27.000,00 27.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

4.800,00 4.800,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 600,00 600,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 3.000,00 3.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

3.500,00 3.500,00 100,00 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

21 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

12.000,00 15.000,00 125,00 

1.3. 413900 Расходи по основу затезних камата 200,00 200,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.000,00 3.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.400,00 2.400,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 600,00 600,00 100,00 

      

XV   Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                                                                                                                                                             

2.040.600,00 2.057.000,00 100,80 

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 24.100,00 24.000,00 99,59 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа) 

100,00 0,00 0,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

24.000,00 24.000,00 100,00 

2. 415000 Грантови у земљи 7.000,00 7.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи  4.000,00 3.000,00 75,00 

 415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа 3.000,00 4.000,00 133,33 

3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

2.009.500,00 2.026.000,00 100,82 

 416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују 
од стране установа социјалне заштите 

1.180.000,00 1.194.000,00 101,19 

 416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се 
исплаћује из буџета општине и градова 

117.500,00 117.500,00 100,00 

 416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 712.000,00 714.500,00 100,35 

      
      

XVI   Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                    

1.272.800,00 1.268.000,00 99,62 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.262.300,00 1.257.500,00 99,62 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1.033.000,00 1.031.000,00 99,81 

 411100 Расходи за бруто плате 985.000,00 983.000,00 99,80 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 48.000,00 48.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 229.300,00 226.500,00 98,78 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

45.000,00 45.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа) 

14.000,00 13.500,00 96,43 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 120.000,00 120.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 8.000,00 80,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 3.800,00 3.500,00 92,11 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл) 

16.000,00 16.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

20.500,00 20.500,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 10.500,00 10.500,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000,00 8.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 2.500,00 2.500,00 100,00 
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XVII   Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                             255.800,00 255.600,00 99,92 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 233.300,00 230.100,00 98,63 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 188.000,00 185.000,00 98,40 

 411100 Расходи за бруто плате 150.000,00 149.000,00 99,33 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 38.000,00 36.000,00 94,74 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 45.300,00 45.100,00 99,56 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

7.000,00 8.500,00 121,43 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

2.300,00 2.500,00 108,70 

 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 3.000,00 150,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво) 5.500,00 5.500,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл) 

3.500,00 4.000,00 114,29 

 412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине,стручно усавршавње 
запослених,бруто нак.ван радног односа,репрез. и др.)   

25.000,00 21.600,00 86,40 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 22.500,00 25.500,00 113,33 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката  

20.000,00 20.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.500,00 5.500,00 220,00 

      

XVIII   Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                                                             585.300,00 594.000,00 101,49 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 556.100,00 562.200,00 101,10 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 342.000,00 342.000,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 270.000,00 270.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 72.000,00 72.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 214.100,00 220.200,00 102,85 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

72.600,00 73.000,00 100,55 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

7.000,00 7.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 11.000,00 110,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 11.000,00 11.200,00 101,82 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

28.000,00 31.000,00 110,71 

 412900 Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто нак.ван 
радног односа, репрез. и др.)   

85.500,00 87.000,00 101,75 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 29.200,00 31.800,00 108,90 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 19.700,00 19.800,00 100,51 

 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 9.500,00 12.000,00 126,32 
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XIX   Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 015                                                                                                                                                    146.600,00 144.800,00 98,77 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 117.500,00 116.100,00 98,81 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 10.000,00 9.300,00 93,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 10.000,00 9.300,00 93,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 107.500,00 106.800,00 99,35 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

52.000,00 53.000,00 101,92 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

9.000,00 10.000,00 111,11 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3.000,00 2.300,00 76,67 

 412500 Расходи за текуће одржавање 7.500,00 7.000,00 93,33 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 6.000,00 4.500,00 75,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

19.000,00 20.000,00 105,26 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

11.000,00 10.000,00 90,91 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 29.100,00 28.700,00 98,63 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката  

27.600,00 27.600,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 500,00 650,00 130,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 1.000,00 450,00 45,00 

      

      

XX   Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                                                                                                                                                                                                                  184.500,00 184.100,00 99,78 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 172.000,00 170.200,00 98,95 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 11.000,00 9.500,00 86,36 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 11.000,00 9.500,00 86,36 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 161.000,00 160.700,00 99,81 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

50.000,00 47.000,00 94,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

11.000,00 10.000,00 90,91 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20.000,00 25.200,00 126,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 16.000,00 14.000,00 87,50 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 6.000,00 6.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 
информисање,компј.усл.и др.) 

26.000,00 26.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

32.000,00 32.500,00 101,56 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12.500,00 13.900,00 111,20 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.500,00 9.800,00 115,29 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 2.000,00 2.400,00 120,00 

 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 2.000,00 1.700,00 85,00 
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XXI   Назив и број организационе јединице:     СРЕДЊА СТРУЧНА И 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                                                                                                                                                                                                         

156.400,00 162.400,00 103,84 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 138.300,00 135.700,00 98,12 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 17.500,00 16.000,00 91,43 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 17.500,00 16.000,00 91,43 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 120.800,00 119.700,00 99,09 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

40.000,00 45.000,00 112,50 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

11.000,00 9.500,00 86,36 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 12.000,00 12.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.800,00 5.200,00 108,33 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 
информисање,компј.усл.и др.) 

20.000,00 17.500,00 87,50 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

23.000,00 20.500,00 89,13 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.100,00 26.700,00 147,51 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и објек. 10.100,00 10.700,00 105,94 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000,00 16.000,00 200,00 

 

 

 

XXII   Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                               45.200,00 45.200,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 37.700,00 36.200,00 96,02 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 500,00 0,00 0,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 500,00 0,00 0,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 37.200,00 36.200,00 97,31 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних ус. 

10.000,00 9.500,00 95,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

2.900,00 2.900,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 300,00 150,00 50,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 1.530,00 76,50 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 5.000,00 4.550,00 91,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 
информисање,компј.усл.и др.) 

4.500,00 4.170,00 92,67 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

12.500,00 13.400,00 107,20 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7.500,00 9.000,00 120,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.500,00 9.000,00 120,00 
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БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ  - ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

    

     

Синтетика Опис 
НАЦРТ 

БУЏЕТА 2016 
ПРИЈЕДЛОГ 
БУЏЕТА 2016 

ИНДЕКС  

1 2 3 4 5(4/3) 

       01 Опште јавне услуге 
      

6.802.060,00  
     

6.804.800,00  
      

98,72  

03 Јавни ред и сигурност 
           

29.400,00  
          

26.900,00  
      

91,50  

04 Економски послови  
      

1.447.040,00  
     

1.265.300,00  
      

97,75  

05 Заштита човјекове околине 0,00 0,00 0,00 

06 Стамбено комуналне активности 
      

5.551.260,00  
     

5.665.260,00  
    

104,10  

07 Здравство 
         

123.000,00  
        

123.000,00  
    

100,00  

08 Рекреација, култура, религија 
      

1.662.300,00  
     

1.680.600,00  
      

99,90  

09 Активности образовања 
      

1.995.400,00  
     

1.994.400,00  
      

99,95  

10 Социјална заштита 
      

3.625.400,00  
     

3.711.480,00  
      

98,29  

УКУПНО (класификовани расходи) 
    

21.235.860,00  
   

21.271.740,00  
    

100,17  

      
      

11 Депозити за пољопривредне кредите            
4.000,00  

            
4.400,00  

    
110,00  

11 Издаци за фин.имовину и  отплату дугова и 
издаци за отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година  

      
2.813.140,00  

     
2.774.360,00  

      
98,62  

11 Буџетска резерва 
             

5.000,00  0,00 0,00 

УКУПНО (некласификовани расходи) 
      

2.822.140,00  
     

2.778.760,00  
      

98,46  

      

УКУПНО (примици за нефинансијску имовину) 
           

86.000,00  
          

89.500,00  
    

104,07  

      

СВЕУКУПНО 
    

24.144.000,00  
   

24.140.000,00  
      

99,98  

 

 
Број:01-022-265/16 

Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а  

                ПРЕДСЈЕДНИК   

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 37. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Службени 

гла-сник Републике Српске“, број 121/12, 

52/14,103/15 и 15/16) и чланова 15. и 35. Ста-

тута Oпштине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 28.децембра 2016. године,  д о н и ј е л а  
ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању  Буџета општине Градишка 

 за 2017. годину 

 

I 

Усваја се Буџетаопштине Градишка за 

2017. годину. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је  Буџет 

општине Градишка за 2017. годину. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“. 

 

Број:01-022-267/16 

Датум:28.децембар 2016.године 
Г р а д и ш к а 

              ПРЕДСЈЕДНИК     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

 

На основу члана 33. Закона о буџе-

тском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 
52/14, 103/15, 15/16) и чланова 15. и 35. Ста-

тута општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 3/14), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана  28.12.2016. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2017. годину 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Градишка за 2017. 
годину (у даљем тексту: буџет), у систему 

трезорског пословања.  

 Све одлуке, рјешења и закључци  који 

се односе на буџет морају бити у складу са 

овом одлуком.  

 Ова одлука се односи на буџетске 

кориснике који се у цјелости или дјелимично 
финансирају из буџета општине.  
 

Члан 2.  

 Средства буџета општине Градишка 

за 2017. годину распоређују се у укупном 

износу   24.004.000,00 КМ на сљедећи начин:  

        1.  за утврђене намјене21.240.000,00 КМ, 

        2. за отплату дугова.......2.664.000,00 КМ,  

        3. за средства резерви.......100.000,00 КМ, 
                Укупно............24.004.000,00 КМ.  

 

Члан 3.  

 Одјељење за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних сре-
дстава према усвојеном буџету.  
 

Члан 4.  

 Корисници буџетских средстава ду-

жни су, средства утврђена у буџету, кори-

стити руководећи се начелима рационалности 

и штедње. 
  

Члан 5.  

 Буџетски корисници властите прихо-

де у цјелости усмјеравају у корист буџета 
Општине.  

 Коришћење средстава буџетски кори-

сник ће вршити према оперативним (мјесе-
чним) плановима за 2017. годину, које одо-

брава Начелник Одјељења за финансије.  

 Корисници буџетских средстава могу 

остварити обавезе и користити средства само 

за одобрене намјене и до планираног износа 

по оперативним плановима, а у складу са 

расположивим средствима.  
 

Члан 6.  

 Корисници буџетских средстава су 

обавезни да поднесу Одјељењу за финансије 
своје оперативне (мјесечне) финансијске пла-

нове за извршење буџета 5 дана прије 

почетка наредног мјесеца на основу Упутства 
Одјељења за финансије о начину сачињавања 

и оквирним износима оперативних (мјесе-

чних) финансијских планова.  

 Одјељење за финансије даје сагла-

сност буџетским корисницима на поднешене 

мјесечне финансијске планове за извршење 

буџета, а у складу са процијењеним остваре-

њем буџетских средстава.  

 Ако буџетски корисник не поднесе 

оперативни (мјесечни) финансијски план у 
року из става 1. овог члана, мјесечни фина-
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нсијски план за тог буџетског корисника 

одређује Одјељење за финансије.  

 Укупан збир свих оперативних  фина-

нсијских планова за извршење буџета сваког 

буџетског корисника мора бити једнак износу 
усвојеног буџета за тог буџетског корисника 

за 2017. годину. 
 

Члан 7.  

 Буџетски корисници, обухваћени тре-

зорским начином пословања, су дужни 

подносити извјештаје Одјељењу за фина-

нсије, у складу са Правилником о финанси-

јском извјештавању за кориснике прихода 
буџета Републике, општина и градова и 

фондова („Службени гласник Републике 

Српске, број 16/11, 126/11), у прописаним 
роковима и на прописаним обрасцима.  

 Остали буџетски корисници су дужни 

подносити кварталне и полугодишње извје-
штаје, у року од 10 дана по истеку квартала, 

односно полугодишта, према Обрасцу за 

извјештавање Одјељења за финансије, а који 

ће садржавати све издатке неопходне за 

потпуну консолидацију извјештаја.  

 Буџетском кориснику, који не достави 

извјештај у року, неће бити дозначена сре-

дства  наредног мјесеца.  
 

Члан 8.  

 Буџетски корисници су одговорни за 
формалну, рачунску и суштинску исправност 

књиговодствених исправа и исправа пропи-

сних Законом о трезору („Службени гласник 
републике Српске“, број 28/13, 103/15).  

 На основу књиговодствених исправа 

из става 1. овог члана буџетски корисници 

попуњавају и достављају обрасце Одјељењу 

за финансије.  

 Одјељење за финансије врши прото-

кол и контролу примљених образаца и након 
тога врши хронолошко и књиговодствено 

евидентирање у систему трезорског посло-

вања, односно у Систему управљања фина-
нсијским информацијама (СУФИ).  
 

Члан 9.  

 Контролу намјенског коришћења и 

утрошка буџетских средстава, као и посту-

пања корисника буџетских средстава у 

складу са овом Одлуком и Законом о буџе-

тском систему Републике Српске, вршиће 
Одјељење за финансије.  

 За реализацију планираних властитих 

прихода (наплату потраживања) и намјенско 
трошење средстава, тачност и вјеродосто-

јност књиговодствених исправа одговарају 

потрошачке јединице односно буџетски 

корисници.  

 Буџетски корисници су одговорни за 

рачуноводствену и интерну контролу. Дужни 

су да успостављају и одржавају систем 
управљања и рачуноводствене контроле над 

одобреним буџетима, одобреним финанси-

јским плановима и оперативним (мјесечним) 
буџетима, буџетским средствима и буџетским 

издацима.  
 

Члан 10.  

 Начелник општине може, по прије-

длогу Начелника Одјељења за финансије, 
средства распоређена буџетом општине 

прераспоређивати:  

• у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица 

(одјељења) у оквиру потрошачке 

јединице Општинска управа општине, 

као и  

• у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица у 

оквиру оперативне јединице Остали 
корисници буџета општине.  

Прераспоређивање се може вршити 

до износа од 5% у односу на укупно усвојена 
средства јединице којој се средства умањују.  

 

Члан 11. 

 Прерасподјела средстава између теку-

ћих и капиталних расхода у оквиру буџетског 

корисника (потрошачке јединице), као и 

прерасподјела средстава буџетског корисника 

(потрошачке јединице) у оквиру текућих 

расхода и у оквиру капиталних расхода врши 

се на основу рјешења Начелника општине.  

 Изузетно од  овог члана не може се 
вршити прерасподјела средстава са материја-

лних трошкова на трошкове личних примања.  
 

Члан 12.  

 Обавезе по основу расхода према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће 

се извршавати по оперативним плановима 

истих – сљедећим приоритетима:  

1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање,  

2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања,  
3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 

4. средства за социјалну  и борачко-
инвалидску заштиту ,  

5. средства за обавезе преме добављачима 

за робу, материјал и услуге,  
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6. средства за обавезе према добављачима 

за инвестиције и инвестиционо одржавање, 

7. средства за остале обавезе и грантове 

(текући грантови појединцима, помоћи 

непрофитним организацијама). 
 

Члан 13.  

 Коришћење средстава, по планира-
ним властитим  приходима, у оквиру опера-

тивне јединице Остали буџетски корисници 

општине који укључује сљедеће потрошачке 

једи-нице:  

• Центар за социјални рад,  

• Предшколска установа „ Лепа Радић“, 

• Завичајни музеј, 

• Културни центар Градишка, 

• Туристичка организација, 

• Гимназија, 

• Техничка школа, 

• Средња стручна и техничка школа, 

• Народна библиотека , 

  

може се вршити у висини стварног остварења 

тих прихода и по одобрењу мјесечних фина-
нсијских планова од стране Одјељења за 

финансије.  

 Уколико не дође до реализације 
(наплате) властитих прихода потрошачких 

јединица из става 1. овог члана, у сразмје-

рном износу, умањиваће се одобрени текући 

и капитални расходи.  
  

Члан 14.  

 Коришћење средстава за капитална 

улагања може се вршити по добијању сагла-

сности Одјељења за финансије на план утро-
шка тих средстава, а прије провођења проце-

дура прописаних Законом о јавним набавка-

ма.  
 

Члан 15.  

 Капитални расходи Општинске упра-

ве, изузев путева, распоређени су у оквиру 

Програма уређења градског и осталог грађе-

винског земљишта  општине Градишка за 

2017. годину и Програма комуналне инфра-

стуктуре за 2017. годину.  
 Реконструкција и одржавање лока-

лних путева планирани су Програмом теку-

ћег одржавања и реконструкције  локалних и 
некатегорисаних путева за 2017.годину.  

 Реконструкција и одржавање хидро-

мелиорационог система је планирана  Про-

грамом текућег одржавања и реконструкције 

хидромелиорационог система за 2017. 

годину.  

 Дио прихода, који је  предвиђен за 

заједничку комуналну потрошњу, планиран је 

и распоређен Програмом заједничке 

комуналне потрошње за 2017. годину.  
             

Члан 16.  

 У оквиру усвојених програма из 

члана 15. ове Одлуке, Начелник општине 
може преусмјеравати средства одређене 

инвестиције, односно активности, уколико се 

укаже реална потреба за тим, а у складу са 

проведеном процедуром јавне набавке, с тим 

да стварање обавеза потрошачких јединица – 

корисника буџета не смије бити веће од 
укупних програмом дефинисаних расхода и 

динамике остварења буџета.  
  

Члан 17.  

 За извршење буџета Начелник 
општине је одговоран Скупштини општине.  
 

Члан 18. 

 Начелник општине дужан је, у зако-

нском року, поднијети Скупштини општине  

полугодишњи и годишњи извјештај о 

извршењу буџета.  
 

Члан 19.  

 Износ средстава резерви утврђује се у 

висини до 2,5 % од укупнo планираних 
буџетских прихода за текућу фискалну  

годину (умањених за планиране грантове). 

 Распоред средстава буџетске резерве 
врши Начелник општине у складу са чланом 

43. Закона о буџетском систему Републике 

Српске.  
 

Члан 20.  

 Уколико у току године дође до 

смањења или повећања буџетских средстава, 

односно повећања или смањења буџетских 
издатака, уравнотежење буџета се спроводи 

путем ребаланса буџета по поступку за 

доношење буџета.  
 

Члан 21.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“.  

 

Број: 01-022-268/16 

Датум:28.12.2016.године 

Градишка                                                 
                           ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р. 
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 БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ  - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАН. ИМОВИНУ 

 

РЕД 

БР. 

БРОЈ 

КОНТА 

 НАЦРТ БУЏЕТА 

2017. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 2017. 
ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

24.004.000,00 24.004.000,00 100,00 

         

     БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 23.068.000,00 23.068.000,00 100,00 

          

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  14.336.000,00 14.346.000,00 100,07 

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат.  

1.631.000,00 1.631.000,00 100,00 

 713111 Порез на приходе од сам.дјел. 160.000,00 160.000,00 100,00 

 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 1.000,00 1.000,00 100,00 

 713113 Порез на лична примања 1.470.000,00 1.470.000,00 100,00 

1.2. 714000 Порези на имовину  1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 

 714111 Порези на имовину  30.000,00 30.000,00 100,00 

 714112 Порез на непокретност  950.000,00 950.000,00 100,00 

 714211 Порези на насљеђе и поклон 10.000,00 10.000,00 100,00 

 714311 Порези на пренос непокретности и права 10.000,00 10.000,00 100,00 

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга   10.000,00 15.000,00 150,00 

 71500 Порез  на промет производа и услуга (збир) 10.000,00 15.000,00 150,00 

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО  11.685.000,00 11.685.000,00 100,00 

1.5. 719000 Остали порески приходи 10.000,00 15.000,00 150,00 

 719113 Порез на добитке од игара на срећу 10.000,00 15.000,00 150,00 

        

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  7.992.000,00 8.052.000,00 100,75 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика  

928.700,00 928.700,00 100,00 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 200.000,00 200.000,00 100,00 

 721223 Приходи од земљишне ренте 500.000,00 500.000,00 100,00 

 721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 100.000,00 100.000,00 100,00 

 721300 Приходи од камата на новчана средства на банковним 
рачунима 

100,00 100,00 100,00 

 721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 128.600,00 128.600,00 100,00 

      

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга  7.039.800,00 7.099.800,00 100,85 

2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 295.000,00 295.000,00 100,00 

 722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 10.000,00 10.000,00 100,00 
 722121 Општинске административне таксе 285.000,00 285.000,00 100,00 
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2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 1.127.700,00 1.147.700,00 101,77 

 722312 Комуналне таксе на фирму 640.000,00 660.000,00 103,13 

 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним површинама 100.000,00 100.000,00 100,00 

 722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 
робе ван пословне просторија 

500,00 500,00 100,00 

 722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа  15.000,00 15.000,00 100,00 

 722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. моторних, 
друм.и прикључних возила на уређеним и обиљеженим 
мј. која је за то одредила СО-е 

350.000,00 350.000,00 100,00 

 722391 Комунална такса за коришћење слободних површина за 
капмове, постављање шатора или др.облике привр. кор. 

20.000,00 20.000,00 100,00 

 722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води 

2.000,00 2.000,00 100,00 

 722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 200,00 200,00 100,00 

      

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4.545.200,00 4.570.200,00 100,55 

 722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 430.000,00 430.000,00 100,00 

 722412 Накнаде за кориштење грађ.земљ. 10.000,00 10.000,00 100,00 

 722421 Накнаде за кориштење путева 10.000,00 10.000,00 100,00 

 722424 Накнада за кориштење минералних сировина 65.000,00 65.000,00 100,00 

 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 60.000,00 60.000,00 100,00 

 722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-
средства за развој неразвијених дијелова општине 
остварена продајом шумских сортимената 

950.000,00 950.000,00 100,00 

 722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у 
шумама у прив.својини 

60.000,00 70.000,00 116,67 

 722440 Накнаде за кориштење вода (збир)             150.000,00              160.000,00  106,67 

 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за 
заштиту биља 

70.000,00 75.000,00 107,14 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса -   
теретна моторна возила 

1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 722463 Накнада за извађени материјал из водотока 150.000,00 150.000,00 100,00 

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе 200,00 200,00 100,00 

 722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од 
пожара 

140.000,00 140.000,00 100,00 

 722491 Концесионе накнаде 100.000,00 100.000,00 100,00 

      
2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1.071.900,00 1.086.900,00 101,40 

 722521 Приходи општинских органа управе 400.000,00 400.000,00 100,00 

 722591 Властити приходи  буџетских кор. општине (збир) 671.900,00 686.900,00 102,23 

 722591 Центар за социјални рад 85.000,00 85.000,00 100,00 

 722591 Гимназија  22.000,00 22.000,00 100,00 

 722591 Средња стручна и техничка школа 34.900,00 34.900,00 100,00 

 722591 Техничка школа 26.000,00 26.000,00 100,00 

 722591 Предшколска установа Лепа Радић 410.000,00 410.000,00 100,00 

 722591 Културни центар 90.000,00 105.000,00 116,67 
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 722591 Народна библиотека 4.000,00 4.000,00 100,00 

      

2.3. 723000 Новчане казне  13.000,00 13.000,00 100,00 

 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета имовин. 
корист у том поступку 

13.000,00 13.000,00 100,00 

2.4. 729000 Остали непорески приходи  10.500,00 10.500,00 100,00 

 729124 Остали непорески приходи 10.500,00 10.500,00 100,00 

      

      

3. 787200 Трансфери између  различитих јединица  власти  740.000,00 670.000,00 90,54 

 787200 Трансфери између различитих јединица власти 740.000,00 670.000,00 90,54 

      

4. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 300.000,00 300.000,00 100,00 

 813110 Примици за  земљиште 300.000,00 300.000,00 100,00 

      

5. 900000 Примици од финансијске имовине и задуживања 636.000,00 636.000,00 100,00 

  911400 Примици од наплате датих зајмова 513.000,00 513.000,00 100,00 

 931100 Примици по основу пореза на додату вр. 42.500,00 42.500,00 100,00 

 938100 Примици за накнаде плата који се рефундирају                  0.500,00                80.500,00  100,00 

 

 

 

 БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ.  - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

      

РЕД 

БР. 
КОНТО  О П И С  

НАЦРТ 

БУЏЕТА 

2017 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 

2017 

ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
24.004.000,00 24.004.000,00 100,00 

            

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ (1.+2.+3.) 18.467.300,00 18.462.300,00 99,97 

            

1. 410000 Текући расходи 18.247.300,00 18.242.300,00 99,97 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  7.139.900,00 7.094.900,00 99,37 

 411100 Бруто плате  трошкова запослених   6.135.400,00 6.090.400,00 99,27 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

920.500,00 923.500,00 100,33 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 36.000,00 33.000,00 91,67 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 48.000,00 48.000,00 100,00 
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1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.974.200,00 4.981.200,00 100,14 

 412100 Расходи по основу закупа 30.000,00 30.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

704.300,00 705.800,00 100,21 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

       
110.400,00  

       
111.900,00  

101,36 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене        
171.300,00  

       
171.300,00  

100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 148.800,00 149.200,00 100,27 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 160.000,00 160.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 132.000,00 134.000,00 101,52 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл.)  

544.800,00 544.800,00 100,00 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне 
средине 

1.910.000,00 1.910.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних 
група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, 
репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, 
расходи по судским рјешењима, програмске активности буџ. кор) 

1.062.600,00 1.064.200,00 100,15 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 624.500,00 624.500,00 100,00 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 420.000,00 420.000,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 104.000,00 104.000,00 100,00 

 413700 Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи 95.000,00 95.000,00 100,00 

 413900 Расходи по основу затезних камата 5.500,00 5.500,00 100,00 

1.4. 414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

 414100 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

1.5. 415000 Грантови 1.949.700,00 1.961.700,00 100,62 

 415200 Грантови у земљи  1.949.700,00 1.961.700,00 100,62 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине 3.059.000,00 3.080.000,00 100,69 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 2.093.000,00 2.104.000,00 100,53 

 416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 780.000,00 785.000,00 100,64 

 416300 Суфинансирање превоза ученика  180.000,00 185.000,00 102,78 

 416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета општине и градова 

6.000,00 6.000,00 100,00 

1.7. 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 50.000,00 50.000,00 100,00 

1.8. 419100 Расходи по судским рјешењима  50.000,00 50.000,00 100,00 

2. 487000 Трансфери између  различитих  јединица власти 120.000,00 120.000,00 100,00 

3. ***** Буџетска резерва 100.000,00 100.000,00 100,00 

       

    ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.699.700,00 2.704.700,00 100,19 

         

4. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 2.699.700,00 2.704.700,00 100,19 

4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.439.000,00 2.444.000,00 100,21 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени 
објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти) 

1.289.000,00 1.289.000,00 100,00 
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 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, 
саоб.обј.и др.) 

687.500,00 697.500,00 101,45 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 202.500,00 197.500,00 97,53 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 10.000,00 100,00 

 511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне 
док.) 

250.000,00 250.000,00 100,00 

4.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 205.000,00 205.000,00 100,00 

 513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа) 200.000,00 200.000,00 100,00 

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 5.000,00 5.000,00 100,00 

4.3.. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 55.700,00 55.700,00 100,00 

      

  620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 586.000,00 586.000,00 100,00 

 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 
рефундирају (КП "Топлана") 

978.000,00 978.000,00 100,00 

 
    

 

  
631100 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 173.000,00 173.000,00 

100,00 

 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 42.500,00 42.500,00 100,00 

 
631200 Издаци по основу депозита и кауција (депозити за пољ.кредите) 50.000,00 50.000,00 0,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 80.500,00 80.500,00 100,00 

 

 

 

 
 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА  2017. ГОДИНУ -  

(ОПШТИ ДИО) 
   

Таб 

1 
     

РЕД 

БР. 
КОНТО  О П И С  

НАЦРТ 

БУЏЕТА 2017. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 2017. 
ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6(5/4) 

      

    А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1+2+3) 23.068.000,00 23.068.000,00 100,00 

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  14.336.000,00 14.346.000,00 100,07 

1.1. 713000 
Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелат.  
1.631.000,00 1.631.000,00 100,00 

1.2. 714000 Порези на имовину  1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга   10.000,00 15.000,00 150,00 

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  У И О  11.685.000,00 11.685.000,00 100,00 

1.5. 719000 Остали порески приходи 10.000,00 15.000,00 150,00 

        

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  7.992.000,00 8.052.000,00 100,75 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика  

928.700,00 928.700,00 
100,00 
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2.2. 722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга  
7.039.800,00 7.099.800,00 100,85 

2.3. 723000 Новчане казне  13.000,00 13.000,00 100,00 

2.4. 729000 Остали непорески приходи  10.500,00 10.500,00 100,00 

      

3. 787200 Трансфери између  јединица власти 740.000,00 670.000,00 90,54 

       

    Б.  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (4+5+6) 18.467.300,00 18.462.300,00 99,97 

          

4. 410000 Текући расходи 18.247.300,00 18.242.300,00 99,97 

4.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  7.139.900,00 7.094.900,00 99,37 

4.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.974.200,00 4.981.200,00 100,14 

4.3. 413000 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
624.500,00 624.500,00 100,00 

4.4. 414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

4.5. 415000 Грантови 1.949.700,00 1.961.700,00 100,62 

4.6. 416000 
Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 

буџ.општине 
3.059.000,00 3.080.000,00 100,69 

4.7. 
418000 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета 
50.000,00 50.000,00 100,00 

4.8. 
419000 Расходи по судским рјешењима  

50.000,00 50.000,00 100,00 

5. 480000 Трансфери између  различитих  јединица власти 120.000,00 120.000,00 100,00 

      

6. ***** Буџетска резерва 100.000,00 100.000,00 100,00 

 

 

  
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(А-Б) 
4.600.700,00 4.605.700,00 100,11 

 

  
Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ ( I - II ) 
-2.399.700,00 -2.404.700,00 100,21 

      

7. 810000  I   Примици за нефинансијску имовину 300.000,00 300.000,00 100,00 

 813000 Примици за непоизведену сталну имовину 300.000,00 300.000,00 100,00 

      

8. 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 2.699.700,00 2.704.700,00 100,19 

8.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 2.439.000,00 2.444.000,00 100,21 

 511700 
Издаци за немат.произ.имовину (израда 

просторно пл.и пројектне док.) 
  #DIV/0! 

8.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовиму 205.000,00 205.000,00 100,00 

8.3. 516100 
Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 

амбалаже и др. 
55.700,00 55.700,00 100,00 

      

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г) 2.201.000,00 2.201.000,00 100,00 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -2.201.000,00 -2.201.000,00 100,00 

  
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ  ( I-II ) 
513.000,00 513.000,00 100,00 

      

9. 910000  I  Примици од финансијске имовине  513.000,00 513.000,00 100,00 
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 911000 Примици од финансијске имовине 513.000,00 513.000,00 100,00 

      

10. 610000 II  Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 

      

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  ( I - II ) -2.664.000,00 -2.664.000,00 100,00 

      

11. 920000  I  Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0,00 0,00 0,00 

 921000   Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0,00 0,00 0,00 

      

12. 620000 II Издаци за отплату дугова 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 

 621000 Издаци за отплату дугова 586.000,00 586.000,00 100,00 

 628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између 

или унутар јединица власти 
1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 621900 
Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  

земљи који се рефундирају (КП "Топлана") 978.000,00 978.000,00 100,00 

 

      

13.   З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I - II ) -50.000,00 -50.000,00 0,00 

      

 930000 I Остали примици 123.000,00 123.000,00 100,00 

 931000 Остали примици 42.500,00 42.500,00 100,00 

 
938000 Остали примици из трансакција између или 

унутар јединица власти 
80.500,00 80.500,00 100,00 

      

 630000 I Остали издаци 173.000,00 173.000,00 100,00 

 631000 Остали  издаци 42.500,00 42.500,00 100,00 

 631200 Издаци по основу депозита и кауција 50.000,00 50.000,00 0,00 

 
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти 
80.500,00 80.500,00 100,00 

      

14. *** И  Расподјела суфицита из ранијих периода 0,00 0,00 0,00 

      

   Ј. Разлика у финансирању (Д+Ђ) 0,00 0,00 0,00 

 

  БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  24.004.000,00 24.004.000,00 100,00 

  БУЏЕТСКА  ИЗДАЦИ  24.004.000,00 24.004.000,00 100,00 
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БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ  - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ НЕФИНАН. ИМОВИНУ 

Таб 2    

РЕД 

БР. 

БРОЈ 

КОНТА 
ОПИС 

НАЦРТ 

БУЏЕТА 2017. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 2017. 
ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6(5/4) 

         

     БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 23.068.000,00 23.068.000,00 100,00 

          

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  14.336.000,00 14.346.000,00 100,07 

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат.  

1.631.000,00 1.631.000,00 100,00 

 713111 Порез на приходе од сам.дјел. 160.000,00 160.000,00 100,00 

 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 1.000,00 1.000,00 100,00 

 713113 Порез на лична примања 1.470.000,00 1.470.000,00 100,00 

1.2. 714000 Порези на имовину  1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 

 714111 Порези на имовину  30.000,00 30.000,00 100,00 

 714112 Порез на непокретност  950.000,00 950.000,00 100,00 

 714211 Порези на насљеђе и поклон 10.000,00 10.000,00 100,00 

 714311 Порези на пренос непокретности и права 10.000,00 10.000,00 100,00 

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга   10.000,00 15.000,00 150,00 

 71500 Порез  на промет производа и услуга (збир) 10.000,00 15.000,00 150,00 

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО  11.685.000,00 11.685.000,00 100,00 

1.5. 719000 Остали порески приходи 10.000,00 15.000,00 150,00 

 719113 Порез на добитке од игара на срећу 10.000,00 15.000,00 150,00 

        

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  7.992.000,00 8.052.000,00 100,75 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика  

928.700,00 928.700,00 100,00 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 200.000,00 200.000,00 100,00 

 721223 Приходи од земљишне ренте 500.000,00 500.000,00 100,00 

 721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 100.000,00 100.000,00 100,00 

 721300 Приходи од камата на новчана средства на банковним 
рачунима 

100,00 100,00 100,00 

 721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 128.600,00 128.600,00 100,00 

      
2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга  7.039.800,00 7.099.800,00 100,85 

2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 295.000,00 295.000,00 100,00 
 722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 10.000,00 10.000,00 100,00 
 722121 Општинске административне таксе 285.000,00 285.000,00 100,00 

2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 1.127.700,00 1.147.700,00 101,77 

 722312 Комуналне таксе на фирму 640.000,00 660.000,00 103,13 
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 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним површинама 100.000,00 100.000,00 100,00 

 722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 
робе ван пословне просторија 

500,00 500,00 100,00 

 722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа  15.000,00 15.000,00 100,00 

 722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. моторних, 
друм.и прикључних возила на уређеним и обиљеженим 
мј. која је за то одредила СО-е 

350.000,00 350.000,00 100,00 

 722391 Комунална такса за коришћење слободних површина за 
капмове, постављање шатора или др.облике привр. кор. 

20.000,00 20.000,00 100,00 

 722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води 

2.000,00 2.000,00 100,00 

 722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 200,00 200,00 100,00 

      

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4.545.200,00 4.570.200,00 100,55 

 722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 430.000,00 430.000,00 100,00 

 722412 Накнаде за кориштење грађ.земљ. 10.000,00 10.000,00 100,00 

 722421 Накнаде за кориштење путева 10.000,00 10.000,00 100,00 

 722424 Накнада за кориштење минералних сировина 65.000,00 65.000,00 100,00 

 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 60.000,00 60.000,00 100,00 

 722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-
средства за развој неразвијених дијелова општине 
остварена продајом шумских сортимената 

950.000,00 950.000,00 100,00 

 722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у 
шумама у прив.својини 

60.000,00 70.000,00 116,67 

 722440 Накнаде за кориштење вода (збир)       150.000,00        160.000,00  106,67 

 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за 
заштиту биља 

70.000,00 75.000,00 107,14 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса -   
теретна моторна возила 

1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 722463 Накнада за извађени материјал из водотока 150.000,00 150.000,00 100,00 

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе 200,00 200,00 100,00 

 722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од 
пожара 

140.000,00 140.000,00 100,00 

 722491 Концесионе накнаде 100.000,00 100.000,00 100,00 

      
2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1.071.900,00 1.086.900,00 101,40 

 722521 Приходи општинских органа управе 400.000,00 400.000,00 100,00 

 722591 Властити приходи  буџетских кор. општине (збир) 671.900,00 686.900,00 102,23 

 722591 Центар за социјални рад 85.000,00 85.000,00 100,00 

 722591 Гимназија  22.000,00 22.000,00 100,00 

 722591 Средња стручна и техничка школа 34.900,00 34.900,00 100,00 

 722591 Техничка школа 26.000,00 26.000,00 100,00 

 722591 Предшколска установа Лепа Радић 410.000,00 410.000,00 100,00 

 722591 Културни центар 90.000,00 105.000,00 116,67 

 722591 Народна библиотека 4.000,00 4.000,00 100,00 

      

2.3. 723000 Новчане казне  13.000,00 13.000,00 100,00 
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 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета имовин. 
корист у том поступку 

13.000,00 13.000,00 100,00 

2.4. 729000 Остали непорески приходи  10.500,00 10.500,00 100,00 

 729124 Остали непорески приходи 10.500,00 10.500,00 100,00 

      

4. 787200 Трансфери између  различитих јединица  власти  740.000,00 670.000,00 90,54 

 787200 Трансфери између различитих јединица власти 740.000,00 670.000,00 90,54 

      

5. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 300.000,00 300.000,00 100,00 

 813110 Примици за  земљиште 300.000,00 300.000,00 100,00 

      

    БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ НЕФИНАН. 
ИМОВИНУ 

23.368.000,00 23.368.000,00 100,00 

      

      

6. 900000 Примици од финансијске имовине и задуживања 636.000,00 636.000,00 100,00 

  911400 Примици од наплате датих зајмова 513.000,00 513.000,00 100,00 

 921212 Примици од зајмова узетих од ентитета 0,00 0,00 #DIV/0! 

 921318 Примици од рефунд.отплаћених зајмова у земљи 0,00 0,00 #DIV/0! 

 931100 Примици по основу пореза на додату вр. 42.500,00 42.500,00 100,00 

 938100 Примици за накнаде плата који се рефундирају          80.500,00          80.500,00  100,00 

      

7. *** Неутрошена намјенска средства из ранијих година 0,00 0,00 #DIV/0! 

  Неутрошена намјенска средства из ранијих година 0,00 0,00 #DIV/0! 

      

   23.368.000,00 23.368.000,00  
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 БУЏЕТ  ЗА 2017. ГОДИНУ  - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

Таб 3 

РЕД 

БР. 
КОНТО  О П И С  

НАЦРТ 

БУЏЕТА 

2017 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 

2017 

ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

            

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ (1.+2.+3.) 18.467.300,00 18.462.300,00 99,97 

            

1. 410000 Текући расходи 18.247.300,00 18.242.300,00 99,97 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  7.139.900,00 7.094.900,00 99,37 

 411100 Бруто плате  трошкова запослених   6.135.400,00 6.090.400,00 99,27 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

920.500,00 923.500,00 100,33 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 36.000,00 33.000,00 91,67 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 48.000,00 48.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.974.200,00 4.981.200,00 100,14 

 412100 Расходи по основу закупа 30.000,00 30.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

704.300,00 705.800,00 100,21 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

       
110.400,00  

       
111.900,00  

101,36 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене        
171.300,00  

       
171.300,00  

100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 148.800,00 149.200,00 100,27 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 160.000,00 160.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 132.000,00 134.000,00 101,52 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл.)  

544.800,00 544.800,00 100,00 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. животне 
средине 

1.910.000,00 1.910.000,00 100,00 

 290410 Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима комисија, радних 
група, одборничке накнаде, манифестације, поклони, 
репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног односа, уг.о дјелу, 
расходи по судским рјешењима, програмске активности буџ. кор) 

1.062.600,00 1.064.200,00 100,15 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 624.500,00 624.500,00 100,00 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 420.000,00 420.000,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 104.000,00 104.000,00 100,00 

 413700 Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи 95.000,00 95.000,00 100,00 

 413900 Расходи по основу затезних камата 5.500,00 5.500,00 100,00 
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1.4. 414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

 414100 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

1.5. 415000 Грантови 1.949.700,00 1.961.700,00 100,62 

 415200 Грантови у земљи  1.949.700,00 1.961.700,00 100,62 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из буџ.општине 3.059.000,00 3.080.000,00 100,69 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 2.093.000,00 2.104.000,00 100,53 

 416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 780.000,00 785.000,00 100,64 

 416300 Суфинансирање превоза ученика  180.000,00 185.000,00 102,78 

 416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета општине и градова 

6.000,00 6.000,00 100,00 

1.7. 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 50.000,00 50.000,00 100,00 

1.8. 419100 Расходи по судским рјешењима  50.000,00 50.000,00 100,00 

2. 487000 Трансфери између  различитих  јединица власти 120.000,00 120.000,00 100,00 

3. ***** Буџетска резерва 100.000,00 100.000,00 100,00 

       

    ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.699.700,00 2.704.700,00 100,19 

         

4. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 2.699.700,00 2.704.700,00 100,19 

4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.439.000,00 2.444.000,00 100,21 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени 
објекти и остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти) 

1.289.000,00 1.289.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката (стамбених и ост објекти, спортско-рекреативних, 
саоб.обј.и др.) 

687.500,00 697.500,00 101,45 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 202.500,00 197.500,00 97,53 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 10.000,00 100,00 

 511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и пројектне 
док.) 

250.000,00 250.000,00 100,00 

4.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 205.000,00 205.000,00 100,00 

 513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа) 200.000,00 200.000,00 100,00 

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 5.000,00 5.000,00 100,00 

4.3.. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 55.700,00 55.700,00 100,00 

      

    УКУПНИ БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

21.167.000,00 21.167.000,00 100,00 
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 БУЏЕТ  ЗА 2017. ГОДИНУ  - ФИНАНСИРАЊЕ  

Таб 4. 

РЕД 

БР. 
КОНТО  О П И С  

НАЦРТ БУЏЕТА 

2017 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 2017 
ИНДЕКС  

1 2 3       

 

  ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III+IV ) (2.201.000,00)  (2.201.000,00) 100,00 

I  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1-2)     513.000,00       513.000,00  100,00 

1. 900000 Примици од финансијске имовине 513.000,00 513.000,00 100,00 

 911400 Примици од наплате датих зајмова 513.000,00 513.000,00 100,00 

 921318 Примици од рефунд.отплаћених зајмова у земљи 0,00 0,00 0,00 

 

2. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 0,00 

 

II  
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (1-2) 

-2.664.000,00 -2.664.000,00 100,00 

1. 920000 
 Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 

0,00 0,00 0,00 

 

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 586.000,00 586.000,00 100,00 

 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 
рефундирају (КП "Топлана") 

978.000,00 978.000,00 100,00 

 

III  З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( 1-2 )  (50.000,00)     ( 50.000,00) 0,00 

1. 930000 I Остали примици 
            
123.000,00  

                
123.000,00  

100,00 

 931000 Остали примици 42.500,00 42.500,00 100,00 

 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 

           80.500,00                  80.500,00  100,00 

      

2. 630000 I Остали издаци 
              
173.000,00  

                
173.000,00  

100,00 

 631000 Остали  издаци 42.500,00 42.500,00 100,00 

 631200 Издаци по основу депозита и кауција 50.000,00 50.000,00 0,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 

80.500,00 80.500,00 100,00 

      

    РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 0,00 0,00 
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  БУЏЕТ  ЗА 2017.ГОДИНУ   (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА) 

 

 Таб 5     

РЕД. 

БР. 
КОНТО  О П И С  

НАЦРТ 

БУЏЕТА 2017 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 2017 
ИНДЕКС  

1 2 3 4 5 6(5/4) 

    С В Е У К У П Н О  24.004.000,00 24.004.000,00 100,00 

I   Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е   110                                                                                                           371.900,00 371.900,00 100,00 

1. 410000 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   371.900,00 371.900,00 100,00 

1.1. 
412900 Расходи по основу коришћења роба и услуга 311.900,00 311.900,00 100,00 

 
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 26.900,00 26.900,00 100,00 

 412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 285.000,00 285.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 60.000,00 60.000,00 100,00 

 415200 Текући грантови политичким организацијама и удруж. 60.000,00 60.000,00 100,00 

  

  

 

II 
  Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ   120                                                                                                                                                                                                                                               
1.704.000,00 1.704.000,00 100,00 

1. 
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ    540.000,00 540.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 370.000,00 370.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита) 5.000,00 5.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање, расходи 
за правне и админ.услуге)  

195.000,00 195.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације) 170.000,00 170.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 110.000,00 110.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и 
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи) 

60.000,00 60.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи  (капитални) 50.000,00 50.000,00 100,00 

1.3. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -подршка 
наталитету (поклон честитка за новорођено дијете) 

40.000,00 40.000,00 100,00 

1.4. 419100 Расходи по судским рјешењима  20.000,00 20.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.164.000,00 1.164.000,00 100,00 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 959.000,00 959.000,00 100,00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и 
остали обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)  

774.000,00 774.000,00 100,00 
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 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и 
др.)  

170.000,00 170.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме (Цивилна заштита) 15.000,00 15.000,00 100,00 

2.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 200.000,00 200.000,00 100,00 

 513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)  200.000,00 200.000,00 100,00 

2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 
(Цивилна заштита) 

5.000,00 5.000,00 100,00 

      

  ******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                                                                                                    100.000,00 100.000,00 100,00 

         

III   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

130                                                                                                                                                                                                  

784.000,00 784.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 667.000,00 667.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 667.000,00 667.000,00 100,00 

 412100 Расходи по основу закупа 30.000,00 30.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
тран.услуга 

400.000,00 400.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа) 

50.000,00 50.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 60.000,00 60.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 55.000,00 55.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене 
и вјештачења, компјутерске усл.)  

60.000,00 60.000,00 100,00 

 412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , 
семинари)   

12.000,00 12.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 117.000,00 117.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   90.000,00 90.000,00 100,00 

 513700 Издаци за лиценце 5.000,00 5.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 22.000,00 22.000,00 100,00 

      

IV   Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   

140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.255.000,00 5.215.000,00 99,24 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   5.205.000,00 5.165.000,00 99,23 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 5.007.000,00 4.967.000,00 99,20 

 411100 Расходи за бруто плате запослених 4.320.000,00 4.280.000,00 99,07 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада  

642.000,00 642.000,00 100,00 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 15.000,00 15.000,00 100,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 30.000,00 30.000,00 100,00 
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1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 198.000,00 198.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај) 8.000,00 8.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, 
расходи за услуге осигурања) 

100.000,00 100.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног 
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови) 

90.000,00 90.000,00 100,00 

2. 630000 Остали издаци 50.000,00 50.000,00 100,00 

 631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност  30.000,00 30.000,00 100,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 
(Накнаде плата за вријеме боловања) 

20.000,00 20.000,00 100,00 

      

V   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                

730.500,00 730.500,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474.500,00 474.500,00 100,00 

1.1. 414000 Субвенције 400.000,00 400.000,00 100,00 

 414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 150.000,00 150.000,00 100,00 

 414100 Средства за подршку запошљавању 250.000,00 250.000,00 100,00 

1.2. 415000 Грантови 74.500,00 74.500,00 100,00 

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна 
превентива) 

74.500,00 74.500,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 206.000,00 206.000,00 100,00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Средства за 
подршку руралног развоја и развој  пословних зона) 

200.000,00 200.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   6.000,00 6.000,00 100,00 

3. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ  50.000,00 50.000,00 100,00 

 631200 Издаци по основу депозита и кауција (депозити за пољопривредне 
кредите    

50.000,00 50.000,00 0,00 

      

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

2.031.200,00 2.055.200,00 101,18 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 2.001.200,00 2.025.200,00 101,20 

1.1. 415200 Грантови у земљи 1.339.200,00 1.347.200,00 100,60 

 415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 
400.000,00  

           
400.000,00  

100,00 

 415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатн            
110.000,00  

           
110.000,00  

100,00 

 415200 Текући грант Град позориште             
60.000,00  

             
60.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"            
225.000,00  

           
225.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ ОО Црвеног крста              
80.000,00  

             
80.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних             
14.400,00  

             
14.400,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружење  пензионера             
90.000,00  

             
90.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Војним пензионерима               
4.200,00  

               
4.200,00  

100,00 

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих             
14.400,00  

             
14.400,00  

100,00 

 415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви             
15.000,00  

             
15.000,00  

100,00 

 
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима 

            
22.000,00  

             
22.000,00  

100,00 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

45 

 415200 Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом "Дуга" 0,00   4.000,00  0,00 

  
415200 

 
Помоћ Савезу инвалида рада  12.600,00  12.600,00  

100,00 

  
415200 

 
Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата 

            
12.600,00  

             
12.600,00  

100,00 

  
415200 

 
Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству 

            
20.000,00  

             
20.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу параплегичара               
10.500,00  

             
10.500,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас             
10.500,00  

             
10.500,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце               
4.000,00  

               
4.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу самохраних родитеља                
4.000,00  

               
4.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу жена жртава рата РС 0,00 
4.000,00  

0,00 

 415200 Помоћ Удружењу Рома                
5.000,00  

               
5.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу Црногораца               
5.000,00  

               
5.000,00  

100,00 

 415200 Помоћ Удружењу Пољака               
5.000,00  

               
5.000,00  

100,00 

 415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена               
5.000,00  

               
5.000,00  

100,00 

 415200 Подршка пројеката  омладинским организацијама             
20.000,00  

             
20.000,00  

100,00 

 415200 Остале помоћи непрофитним организацијама             
70.000,00  

             
70.000,00  

100,00 

 415200 Дом здравља              
80.000,00  

             
80.000,00  

100,00 

 415200 Мртвозорство             
40.000,00  

             
40.000,00  

100,00 

1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 482.000,00 493.000,00 102,28 

 416100 Програм осигурања пензионера до 65.год.старости 65.000,00 65.000,00 100,00 

 416100 Стипендије            
250.000,00  

           
250.000,00  

100,00 

 416100 Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте и ученике)               
6.000,00  

               
6.000,00  

100,00 

 416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова             
45.000,00  

             
45.000,00  

100,00 

 416100 Помоћ ромској популацији             
25.000,00  

             
25.000,00  

100,00 

 416100 Остале помоћи појединцима             
80.000,00  

             
85.000,00  

106,25 

 416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу) 10.000,00 15.000,00 150,00 

 416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)               
1.000,00  

               
2.000,00  

200,00 

1.3. 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

180.000,00 185.000,00 102,78 

 416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија  180.000,00 180.000,00 100,00 

 416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  тр.исхране 0,00 5.000,00 0,00 

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортско-рекреативних обј. 

30.000,00 30.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  
спортско-рекреативних обј. 

30.000,00 30.000,00 100,00 
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VII   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  КОМУНАЛНЕ И 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ   170                                                                                                                                                                                     

2.660.000,00 2.660.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   2.060.000,00 2.060.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2.060.000,00 2.060.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског саобраћаја) 160.000,00 160.000,00 100,00 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 

средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге 

зимске службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на 

јавним површинама, уређење простора,  одржавање градских улица, 

одржавање хидромелиорационог сис.) 

1.900.000,00 1.900.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 600.000,00 600.000,00 100,00 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 600.000,00 600.000,00 100,00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 300.000,00 300.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката (јавна расвјета, улице) 

300.000,00 300.000,00 100,00 

 

VIII   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ    ***                                                                                                                                                                                                                                                   

320.000,00 320.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   70.000,00 70.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 70.000,00 70.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне документације, 

технички пријеми, катастарски планови, трошкови успостављања и 

одржавања јединственог просторно-информационог ГИС система) 

60.000,00 60.000,00 100,00 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 

средине (чишћење јавних површина,  уређење простора)  

10.000,00 10.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 250.000,00 250.000,00 100,00 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 250.000,00 250.000,00 100,00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно 

планске докум.) 

150.000,00 150.000,00 100,00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)  100.000,00 100.000,00 100,00 

      

IX   Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-

ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

426.000,00 430.000,00 100,94 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 411.000,00 415.000,00 100,97 

 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 

270.000,00 270.000,00 100,00 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР 

(Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата) 

270.000,00 270.000,00 100,00 
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 415200 Грантови у земљи 141.000,00 145.000,00 102,84 

 415200 Борачка организација 50.000,00 50.000,00 100,00 

 415200 Удружење ратних војних инвалида 9.000,00 11.000,00 122,22 

 415200 ОО Субнор 20.000,00 20.000,00 100,00 

 415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38.000,00 38.000,00 100,00 

 415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 9.000,00 11.000,00 122,22 

 415200 Удружење ветерана  15.000,00 15.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 15.000,00 15.000,00 100,00 

 511100   Издаци за изградњу и обнову спомен обиљежја (Програм борачко 

инв.заш.и заш-цивилних жртава рата) 

15.000,00 15.000,00 100,00 

      

X   Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА   190                                                                                                                                  

3.518.000,00 3.518.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 854.000,00 854.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 150.000,00 150.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи - КП Топлана 150.000,00 150.000,00 100,00 

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 624.000,00 624.000,00 100,00 

 413100 Расходи по основу камата на ХОВ 420.000,00 420.000,00 100,00 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 104.000,00 104.000,00 100,00 

 413700 Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи 95.000,00 95.000,00 100,00 

 413900 Расходи по основу затезних камата 5.000,00 5.000,00 100,00 

1.3. 418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови, и расходи 

трансакција размјене  између или унутар јединица власти 

50.000,00 50.000,00 100,00 

 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 50.000,00 50.000,00 100,00 

1.4. 419000 Расходи по судским рјешењима  30.000,00 30.000,00 100,00 

 419100 Расходи по судским рјешењима  30.000,00 30.000,00 100,00 

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи  586.000,00 586.000,00 100,00 

 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 

 621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који се 

рефундирају (КП "Топлана") 

978.000,00 978.000,00 100,00 
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XI   Назив и број потрошачке јед:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ    210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

247.000,00 247.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 247.000,00 247.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге  15.000,00 15.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи    5.000,00 5.000,00 100,00 

 415200 Грантови за  подршку  пројеката 195.000,00 195.000,00 100,00 

 415200 Грантови за  подршку  пројекатима из области енергетске ефикасности 20.000,00 20.000,00 100,00 

 415200 Грант - функционисање Локалне акционе групе ЛАГ Савус 2.000,00 2.000,00 100,00 

      

XII   Назив и број потрошачке јединице:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ   
220                                                                                                                            

5.000,00 10.000,00 200,00 

 412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница) 5.000,00 5.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 0,00 5.000,00 0,00 

      

XIII   Назив и број потрошачке јединице:    ОДСЈЕК ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
***                                                                                                                                                                                                                                                                   

0,00 2.000,00 0,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 0,00 2.000,00 0,00 

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за стручно усавршавње 
запослених -котизације, стр.усавршавање , семинари)   

0,00 2.000,00 0,00 

      

XIV   Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                                                                                                73.000,00 73.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 73.000,00 73.000,00 100,00 

 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 73.000,00 73.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног 
односа)   

73.000,00 73.000,00 100,00 

      

      

XV   Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  
125                                                                                                                                                                                                     

181.000,00 181.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 36.000,00 36.000,00 100,00 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 36.000,00 36.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 16.000,00 16.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 145.000,00 145.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  

90.000,00 90.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 30.000,00 30.000,00 100,00 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10.000,00 10.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 15.000,00 15.000,00 100,00 
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XVI   Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД    300                                                                                                                                                                    524.400,00 524.400,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 514.900,00 514.900,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 455.400,00 455.400,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 375.400,00 375.400,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

64.000,00 67.000,00 104,69 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 10.000,00 7.000,00 70,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 6.000,00 6.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 59.000,00 59.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

30.000,00 30.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

5.000,00 5.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000,00 1.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.000,00 4.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

3.500,00 3.500,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

12.000,00 12.000,00 100,00 

1.3. 413900 Расходи по основу затезних камата 500,00 500,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.000,00 5.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката  

1.500,00 1.500,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 3.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 500,00 500,00 100,00 

 630000 Остали издаци 4.500,00 4.500,00 100,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 
(Накнаде плата за вријеме боловања) 

4.500,00 4.500,00 100,00 

      

XVII   Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.240.200,00 2.245.200,00 100,22 

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 25.000,00 25.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

25.000,00 25.000,00 100,00 

2. 415000 Грантови у земљи 8.000,00 8.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи  4.000,00 4.000,00 100,00 

 415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа 4.000,00 4.000,00 100,00 

3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

2.086.000,00 2.091.000,00 100,24 

 416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 

1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 

 416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 780.000,00 785.000,00 100,64 

 416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
општине и градова - учешће у имплементацији пројектних активности 

6.000,00 6.000,00 100,00 

4. 487000 Трансфери између  различитих  јединица власти 120.000,00 120.000,00 100,00 
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5. 511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.200,00 1.200,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000,00 1.000,00 100,00 

 511600 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 200,00 200,00 100,00 

      

XVIII   Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                                                                                     

1.298.500,00 1.298.500,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.240.500,00 1.240.500,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 998.000,00 998.000,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 933.000,00 933.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

55.000,00 55.000,00 100,00 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 5.000,00 5.000,00 100,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 5.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 241.500,00 241.500,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

46.500,00 46.500,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа) 

14.000,00 14.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 130.000,00 130.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 15.000,00 15.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.000,00 4.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, 
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл) 

15.000,00 15.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

17.000,00 17.000,00 100,00 

2. 416000 Дознаке на име соц.заштите  1.000,00 1.000,00 100,00 

 416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима) 1.000,00 1.000,00 100,00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.000,00 18.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 15.000,00 15.000,00 100,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 3.000,00 3.000,00 100,00 

 630000 Остали издаци 40.000,00 40.000,00 100,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 
(Накнаде плата за вријеме боловања) 

40.000,00 40.000,00 100,00 

      

XIX   Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                                                     242.300,00 242.300,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 234.300,00 234.300,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 189.500,00 189.500,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 147.500,00 147.500,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

37.000,00 37.000,00 100,00 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 3.000,00 3.000,00 100,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 2.000,00 2.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 44.800,00 44.800,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

8.000,00 8.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

2.000,00 2.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000,00 2.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво) 5.500,00 5.500,00 100,00 
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 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији, 
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл) 

3.300,00 3.300,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине,стручно усавршавње 
запослених,бруто нак.ван радног односа,репрез. и др.)   

24.000,00 24.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.000,00 3.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 3.000,00 100,00 

 630000 Остали издаци 5.000,00 5.000,00 100,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 
(Накнаде плата за вријеме боловања) 

5.000,00 5.000,00 100,00 

      

XX   Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                                                                                 569.500,00 569.500,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 545.500,00 545.500,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 359.500,00 359.500,00 100,00 

 411100 Расходи за бруто плате 280.500,00 280.500,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

72.000,00 72.000,00 100,00 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 3.000,00 3.000,00 100,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 4.000,00 4.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 186.000,00 186.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

70.000,00 70.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

5.000,00 5.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 18.000,00 18.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 8.000,00 8.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

20.000,00 20.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стр. усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез. и др.)   

65.000,00 65.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.500,00 3.500,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.500,00 3.500,00 100,00 

3. 630000 Остали издаци 20.500,00 20.500,00 100,00 

 631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност  9.500,00 9.500,00 100,00 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 
(Накнаде плата за вријеме боловања) 

11.000,00 11.000,00 100,00 

      

XI   Назив и број организационе јединице:  ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 920                                                                                                                                                                                                                                                                                               

128.000,00 128.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 128.000,00 128.000,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 88.000,00 83.000,00 94,32 

 411100 Расходи за бруто плате 79.000,00 74.000,00 93,67 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

8.000,00 8.000,00 100,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000,00 1.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 40.000,00 45.000,00 112,50 
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 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

0,00 1.500,00 0,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

0,00 1.500,00 0,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 400,00 0,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво) 0,00 2.000,00 0,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

10.000,00 10.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (манифестације)   30.000,00 29.600,00 98,67 

      

XXII   Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 015                                                                          155.000,00 155.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 129.000,00 129.000,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 10.000,00 10.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених 

10.000,00 10.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 119.000,00 119.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 

50.000,00 50.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 

лит.,часописи, дневна штампа,) 

9.000,00 9.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 7.000,00 7.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 15.000,00 15.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 9.000,00 9.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 

медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 

компјутерске усл., остале)  

17.000,00 17.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 

нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

12.000,00 12.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 26.000,00 26.000,00 100,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката  

17.000,00 17.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.000,00 9.000,00 100,00 

      

XXIII   Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                217.000,00 207.000,00 95,39 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 158.000,00 158.000,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 14.000,00 14.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених 

14.000,00 14.000,00 100,00 
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1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 144.000,00 144.000,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 

50.000,00 50.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 

лит.,часописи, дневна штампа) 

13.000,00 13.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 13.000,00 13.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 14.000,00 14.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.000,00 4.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 

информисање,компј.усл.и др.) 

20.000,00 20.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 

нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

30.000,00 30.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 56.000,00 46.000,00 82,14 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката  

36.000,00 36.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 5.000,00 50,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 10.000,00 5.000,00 50,00 

3. 630000 Остали издаци 3.000,00 3.000,00 100,00 

 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност  3.000,00 3.000,00 100,00 

      

XXIV   Назив и број организационе јединице:     СРЕДЊА СТРУЧНА И 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                                                                                                     

177.500,00 187.500,00 105,63 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 127.500,00 127.500,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 18.000,00 18.000,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

18.000,00 18.000,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 109.500,00 109.500,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

40.000,00 40.000,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

10.000,00 10.000,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 10.000,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.500,00 4.500,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 
информисање,компј.усл.и др.) 

12.000,00 12.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

23.000,00 23.000,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 50.000,00 60.000,00 120,00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију зграда и 
објек. 

43.000,00 53.000,00 123,26 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.000,00 7.000,00 100,00 
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XXV   Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                                                                                         45.000,00 45.000,00 100,00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 35.000,00 35.000,00 100,00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 500,00 500,00 100,00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

500,00 500,00 100,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 34.500,00 34.500,00 100,00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних ус. 

9.800,00 9.800,00 100,00 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

2.400,00 2.400,00 100,00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 300,00 300,00 100,00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 1.300,00 1.300,00 100,00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4.000,00 4.000,00 100,00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања, 
информисање,компј.усл.и др.) 

4.000,00 4.000,00 100,00 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто 
нак.ван радног односа, репрез., и др.)   

12.700,00 12.700,00 100,00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 10.000,00 10.000,00 100,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 100,00 

 

 

 

 

 
 
 
 

 БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ   (ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. РАСХОДА И НЕТО 
ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ)  

    

Таб 6     

Синтетика Опис 
НАЦРТ БУЏЕТА 

2017 
ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 

2017 
ИНДЕКС 

1 2 3 4 5(4/3) 

01 Опште јавне услуге 
      

6.766.900,00  
                

6.734.900,00  
            

99,53  

03 Јавни ред и сигурност 
         

206.000,00  
                   

206.000,00  
          

100,00  

04 Економски послови  
      

1.961.500,00  
                

1.961.500,00  
          

100,00  

05 Заштита човјекове околине 0,00 0,00 0,00 

06 Стамбено комуналне активности 
      

3.889.000,00  
                

3.889.000,00  
          

100,00  

07 Здравство 
         

125.000,00  
                   

125.000,00  
          

100,00  

08 Рекреација, култура, религија 
      

1.754.300,00  
                

1.754.300,00  
          

100,00  

09 Активности образовања 
      

2.064.000,00  
                

2.064.000,00  
          

100,00  

10 Социјална заштита 
      

4.000.300,00  
                

4.032.300,00  
          

100,80  

УКУПНО (класификовани расходи) 
    

20.767.000,00  
              

20.767.000,00  
          

100,00  
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11 Издаци за фин.имовину и  отплату дугова и 
издаци за отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година  

      
2.664.000,00  

                
2.664.000,00  

          
100,00  

11 Остали издаци           
173.000,00  

                   
173.000,00  

          
100,00  

11 Буџетска резерва 
         

100.000,00  
                   

100.000,00  
          

100,00  

УКУПНО (некласификовани расходи) 
      

2.937.000,00  
                

2.937.000,00  
          

100,00  

  
    

  

УКУПНО (примици за нефинансијску имовину) 
         

300.000,00  
                   

300.000,00  
          

100,00  

      

СВЕУКУПНО 
    

24.004.000,00  
              

24.004.000,00  
          

100,00  

 

 

Број:01-022-267/16 

Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а 

              ПРЕДСЈЕДНИК     

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Миленко Павловић с.р.

 

 

 

 

 

На основу члана 35. и 72. Статута 

Општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 3/14), Скупштина 
општине Градишка, на сједници одржаној 

28.12. 2016.  године,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 

о учешћу у финансирању примарне 

здравствене заштите за пензионере до 65 

година старости 
 

I 

           Овом одлуком утврђује се висина сре-
дстава којима општина Градишка учествује у 

финансирању примарне здравствене заштите 

пензионера до 65 година старости у 2017. 
години. 

          Општина Градишка ће за финансирање 

потреба из претходног става из Буџета 
општине за 2017. годину издвојити средства у 

износу од 5.416,66 КМ мјесечно, однoсно 

65.000,00 КМ на годишњем нивоу. 
 

II 

           Исплата средстава из тачке I вршиће се 

на начин и према динамици утврђеној 

уговором који ће Општина Градишка закљу-

чити са Домом здравља Градишка и Удру-
жењем пензионера Градишка. 

 

 

 

 

III 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка'', а примјењиваће се од 

01.01.2017.године. 
 

Број:01-022-269/16                                                      

Датум:28.12.2016.године                                                

Г р а д и ш к а                      

                                     ПРЕДСЈЕДНИК     
                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Миленко Павловић с.р. 

                                                                             

 

 

 

 
На основу чланова 35 и 72. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 
општине Градишка на 3. редовној сједници 

одржаној 28.децембра 2016. године  доноси  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма заједничке 

комуналне потрошње  за 2017. годину 
 

I  

 Усваја се Програм заједничке комуна-

лне потрошње  за 2017. годину 
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II 

 Програм заједничке комуналне потро-

шње за 2017. годину саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 

Број:01-022-270/14 

Датум:28. децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

П Р О Г Р А М  
 

заједничке комуналне потрошње 

  за 2017. годину 

 

           Законом о комуналним дјелатностима 

(,,Сл. гласник РС", број 11/95, 18/95, 57/02 и  

124/11) утврђене су дјелатности од посе-

бног јавног интереса организација обавља-
ња комуналних дјелатности и начин њихо-

вог финансирања. Комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса, овим законом 
разврстане су у двије групе и то: 

           1.  дјелатност индивидуалне комуналне 

потрошње и   
          2. дјелатност заједничке комуналне 

потрошње. 
 

          Дјелатност индивидуалне комуналне 

потрошње чине:  

      - водоснабдијевање, одвођење отпадних 
вода, збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора, погребна дјелатност, 

снабдијевање топлотном енергијом, јавни 
превоз и димњачарска дјелатност. 

 

    Дјелатност заједничке комуналне потро-

шње утврђене Законом о комуналним дјела-

тностима, као и активности које се планирају 

Програмом заједничке комуналне потрошње 

су:   

           1. одржавање јавне хигијене : 

      - прикупљање, одвоз и депоновање 
мијешаног отпада са јавних површина у 

насељеним мјестима, 

          - одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекреационих површина као 

што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене   

површине поред саобраћајница и стамбено-

пословних објеката /објекти колективног 

становања/, површине за рекреацију,  

обале ријека и сл;  
          2. одржавање јавних саобраћајних 

површина у насељеним мјестима, које обу-

хвата поправку и модернизацију улица, пло-
чника, тргова, одржавање хоризонталне и  

вертикалне сигнализације, одвођење атмо-

сферских падавина и других вода са јавних 

 површина;  

    3. јавна расвјета у насељеним мјестима, 

којом се освјетљавају саобраћајнице и друге  

јавне површине и  

    4. организовање и рад зимске службе у 

2016/2017. години.     

                                                                    

I ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   

 

           Активности чишћења и прања јавно-

саобраћајних површина се обављају у 

условима без сњежних падавина и мраза, а 

за преостали период изводе се радови према 

Плану зимске службе.  
 

        Површине предвиђене за чишћење и 

прање јавно-саобраћајних површина по 

зонама: 
 

                        ЧИШЋЕЊЕ:         ПРАЊЕ: 
                               /m²/                          /m²/ 
 

ЗОНА 1А          4.160,00                       4.160,00 

ЗОНА 1Б           6.702,00                       5.600,00 

ЗОНА 2             7.630,00                       6.969,00 

ЗОНА 3             2.985,00                     18.512,00 

ЗОНА 4             4.060,00                     18.920,00 

           

            Јавна хигијена је дио комуналне дјела-
тности значајан, не само за урбани дио наше 

локалне заједнице, већ то постаје и за рура-

лни. Повећани захтјеви у овој области траже 
стално обезбјеђење неопходних финанси-

јских и материјалних средстава.  
  
          Послови јавне хигијене у 2017. години, 

предвиђају:  

       1) чишћење јавно саобраћајних површи-

на (градске улице, тротоари, тргови, јавна 

паркиралишта) и  одвоз мијешаног отпада са 

јавних површина,  

       2) прање саобраћајних површина, ванре-

дно прање саобраћајних површина (послије 
временских непогода, повећаног обима кори-

штења површина и др.), чишћење и пропира-

ње уличних сливника оборинске канализаци-
је и других одводних објеката и   
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       3) хигијеничарска служба која збрињава 

напуштене, страдале и угинуле животиње.  
 

           Ова служба подразумијева низ 

свакодневних активности на одржавању, 

чишћењу и прању подручја града, као и 

периодично чишћење на подручју МЗ Нова 

Топола, Горњи Подградци и Орахова. Поред 
наведеног неопходна је квалитетна 

покривеност улица посудама за одлагање 

отпада. У априлу мјесецу проводи се 

прољетна акција чишћења и уређења града.  
  

1 Чишћење и прање улица  

        Чишћење јавно-саобраћајних површина 

(градске улице, тротоари, тргови, јавна 
паркираишта) обухвата прикупљање отпада и 

метење са саобраћајних површина, пражње-

ње корпица, скидање плаката и др. 

 

          

Прање саобраћајних површина и одржавање 

објеката за одводњу (редовно прање јавних 

саобраћајних површина, ванредно прање 

послије временских непогода, повећаног 

обима кориштења и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 

бр. 
Опис радова количина x цијена укупно 

 

1. 
Чишћење јавно-саобраћајних површина 1А зоне 

4.160,00 m² x 21 дан x 9 мј. 
786.240,00x0,018 14.152,30 KM 

 

2 
Чишћење јавно-саобраћајних површина 1Б зоне 

6.702,00 m² x 13 дана x 9 мј. 
784.134,00x0,018 14.114,40 KM 

 

3. 
Прање 1А зоне два пута седмично  

4.160,00 m² x 8 дана x 9 мј. 
299.520,00x0,0065 1.946,88 KM 

 

4. 
Прање 1Б зоне једном седмично  

5.600,00 m² x 4 дана x 9 мј. 
201.600,00x0,0065 1.310,40 КМ 

 

5. 
Чишћење јавно-саобраћајних површина 2 зоне 

7.630,00 m² x 5 дана x 9 мј  
343.350,00x0,018 6.180,30 КМ 

 

6. 
Прање 2 зоне два пута мјесечно 

7.527,00 m² x 2 дана x 9 мј 
135.486,00x0,0065 880,70 КМ 

 

7. 
Чишћење јавно саобраћајних површина 3 зоне 

2.985,00 m² x 4 дана x 9 мј. 
107.460,00x0,018 1.934,30 КМ 

 

8. 
Прање 3 зоне два пута мјесечно 

18.512,00 m² x 2 дана x 9 мј 
333.216,00x0,0065 2.165,90 КМ 

 

9. 
Чишћење јавно-саобраћајних површина 4 зоне 

4.060,00 m² x 2 дан x 9 мј  
73.080,00x0,018 1.315,40 КМ 

 

10. 
Прање 4. зоне  

18.920,00 m² x2 дана x 6 мј 
227.040,00x0,0065 1.475,80 КМ 

 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

58 

11. 
Одвоз смећа са јавно-саобраћајних површина 

седмично једна тура  
48 x 100,00 4.800,00 КМ 

 

12. 

Прикупљање отпада и ванредно чишћење и прање 

јавних површина послије повећаног обима 

кориштења јавних површина, елементарних 

непогода и сл. 

паушално 400,00 КМ 

 

13. Одвоз и депоновање отпада паушално 310.000,00 КМ  

14. 

Уништавање и спрјечавање раста корова на споју 

коловоза и тротоара на јавно саобраћајним 

површинама  

паушално 400,00 КМ 

 

15. 

Чишћење и пропирање уличних 

сливника,оборинске канализације и других 

одводних објеката 

паушално 400,00 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом             361.476,38 x 17% 422.927,36 КМ  

 

2. Одржавање јавног зеленила  

      

        Зеленило, као саставни дио животне 

средине човјека, све је више угрожено 

бројним интервенцијама човјека; радовима 

на изградњи инфраструктуре у насељима, 

интезивирањем саобраћаја, изградњом 

асфалтних комуникација и др.  

       У циљу очувања и одржавања постојећих 

зелених површина потребно је предузети 

сљедеће активности: 

      - у парковима у ужем центру града 

вршити кошење три до четири пута годишње, 
        - вршити дјелимичну до потпуну 

реконструкцију уништених или оштећњених 

травњака.  
          - орезивати живе ограде и украсно 

грмље односно вршити њихово обликовање 

два до три пута годишње, 
          - орезивање украсног жбуња вршити у 

складу са динамиком цвјетања и карактери-

стикама врсте,  

 

      

 - одржавати, уређивати и опремати 
јавне, зелене и рекреационе површине као 

што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене 

повр-шине  поред саобраћајница и стамбено 

пословних објеката (објекти колективног 

становања), површине за рекреацију, обале 

ријека, 

     - одржавати дрвеће и шумско растиње у 

парковима и дрворедима поткресавањем, 

залијевањем, замјеном дотрајалих и болесних  

стабала и вршити њихову заштиту од болести 
и штеточина. 

         Побројане активности потребно је 

предузимати током цијеле године у зависно-

сти од вегетативног периода и годишњег 

доба.  

 

 

 

Р. 
бр. 

Опис радова количина x цијена укупно 
 

1. 

Одржавање травњака, кошење ротационом 

косилицом, изграбљавање и одвоз траве на 

депонију. 
три пута годишње 50.950,00 m² x 3 

четири пута годишње  9.869,00 m² x 4 

 
 

 

152.850,00x0,065 

 

39.476,00x0,065  

 
 

 

9.935,30 KM 

 

2.565,90 KM  

2. 
Орезивање живе ограде са обликовањем 2 пута 

годишње  1.034,00 m² x 2 
2.068,00x0,95 1.964,60 КМ 
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3. 
Дубоко окопавање и орезивање украсног грмља и 
ружичњака, орезивање и обликовање дрвећа    

4.500,00x0,95 4.275,00 КМ 
 

4. 
Јесење грабљење лишћа са одвозом на депонију 

30.000,00 x 3 
90.000,00x0,042 3.780,00 КМ 

 

5. 

Репродуктивна садња дрвећа, траве и др. растиња, 

као и рекултивација уништених и оштећених 

травњака 

паушално 3.500,00 КМ 

 

6. 
Одржавање цвијетњака (окопавање, замјена 

сезонског цвијећа, залијевање и сл). 
паушално 1.000,00 КМ 

 

7. 
Кошење траве и одржавање спомен обиљежја на 

подручју општине  
паушално 2.000,00 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом                                            29.020,80 x 17% 38.145,74 KM  

     

3. Одржавање спомен парка Слободе 
 

Р. 

бр. 
Опис радова количина x цијена укупно 

 

1. 
Чишћење асфалтних и бетонских површина и 

одвоз смећа 10.000,00 m² x 11 дана x 9 мј. 
900.000,00x0,0026 2.340,00 КМ 

 

2. 
Кошење травњака око споменика са свим 

потребним радњама  2.200,00 m² x 7 
15.400,00x0,065 1.001,00 КМ 

 

3. 
Кошење травњака у цијелом спомен парку са свим 

потребним радњама  6.000,00 m² x 3 
18.000,00x0,065 1.170,00 КМ 

 

4. 
Грабљење лишћа са травњака у Спомен парку са 

свим потребним радњама 6.000,00 m² x 3 
12.000,00x0,042 504,00 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом                                         5.015,00 x 17% 5.867,55 KM  

     

4. Комунална опрема   

             Комунална опрема је изложена различитим временским условима због чега је потребно 

редовно одржавање које подразумијева фарбање и замјену оштећених дијелова на истој. 
 

Р. 
бр. 

Опис радова количина x цијена укупно 
 

1 
Постављање нових, замјена оштећених и фарбање 

постојећих клупа 
  2.500,00 КМ 

 

2 

Постављање нових, замјена оштећених и 

одржавање постојећих корпи за отпатке 
  1.000,00 КМ 

 

3 

Постављање нових и замјена оштећених 

заштитних ограда и стубића 
  500,00 КМ 

 

4 

Постављање нових комуналних објеката (дјечије 

игралиште, надстрешнице и др.) 
  10.000,00 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом                                                  14.000,00 x 17% 16.380,00 KM 
 

    
 

5. 
Рад азила за напуштене и изгубљене псе и трошкови ветеринарских 

услуга за 12 мј. 
30.000,00 КМ 

 

6. Одржавање спомен-обиљежја 3.600,00 КМ  

7. Адресни систем  600,00 КМ  

8. Услуга изнајмљивања санитарних кабина 12.636,00 KM  



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

60 

9. Уређење јавних површина 4.800,00 КМ  

10. Уређење обале Саве 10.000,00 КМ  

11. Услуге испитивања животне средине (испитивање вршити квартално) 5.000,00 КМ  

     

12. Одржавање јавне хигијене Горњи Подградци 

               Активности чишћења јавно саобраћајних површина вршиће се на потезу од амбуланте 

до Основне школе ,,Младен Стојановић" 
 

Р. 

бр. 
Опис радова количина x цијена укупно  

1 

Чишћење јавно-саобраћајних површина и одвоз 

смећа 2.590,00 m² x 4 дана x 9 мј 
93.240,00x0,02 1.864,80 КМ 

 

2 

Кошење траве у парку са свим потребним 

радњама  1.160,00 m² x 3 
33.480,00x0,065 2.176,20 КМ 

 

3 

Грабљење лишћа са травњака у парку са свим 

потребним радњама 13.078,24 m² x 2  
26.156,49x0,042 1.098,57 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом                                                5.139,57 x 17% 6.013,30 КМ  

  

13. Одржавање јавне хигијене Нова Топола 

        Чишћење јавно-саобраћајних површина обављаће се од раскрснице Нова Топола, према 

Градишци до основне школе и 200 m према Бањој Луци, 100 m према Српцу, 200 m према вртићу 

и игралишту и 100 m према Церовљанима. 

 

Р. 

бр. 
Опис радова количина x цијена укупно  

1 
Чишћење јавно-саобраћајних површина и одвоз 

смећа 5.044,00 m² x 4 дана x 9 мј 
181.584,00x0,020 2.903,98 КМ 

 

2. Кошење парка палим борцима и Дома културе паушално 1.376,57 КМ 
 

УКУПНО са ПДВ-ом                                                    4.280,55 x 17% 5.008,25 КМ 
 

     

14. Одржавање јавне хигијене Орахова 

Чишћење јавно-саобраћајних површина обављаће се од центра Орахове 250 m према Дубици и 

250 m према Градишци. 
 

Р. 

бр. 
Опис радова количина x цијена укупно  

1 
Чишћење јавно-саобраћајних површина и одвоз 

смећа 2.400,00 m² x 4 дана x 9 мј 
86.400,00x0,020 1.728,00 КМ 

 

УКУПНО са ПДВ-ом                                                      1.728,00 x 17% 2.021,80 КМ  

     

I  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ – ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

1 Чишћење и прање улица 422.927,36 КМ  

2 Одржавање јавног зеленила 38.145,74 KM  

3 Одржавање Спомен парка слободе 5.867,55 KM  

4 Комунална опрема 16.380,00 KM  
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5 Рад азила за напуштене - изгубљене псе и ветеринарске услуге 30.000,00 КМ  

6 Одржавање спомен обиљежја 3.600,00 КМ  

7 Адресни систем 600,00 КМ  

8 Изнајмљивање санитарних кабина 12.636,00 КМ  

9 Уређење јавних површина 4.800,00 КМ  

10 Уређење обале Саве 9.000,00 КМ  

11 Услуге испитивања животне средине 3.000,00 КМ  

12 Одржавање јавне хигијене Горњи Подградци 6.013,30 КМ  

13 Одржавање јавне хигијене Нова Топола 5.008,25 КМ  

14 Одржавање јавне хигијене Орахова 2.021,80 КМ  

  УКУПНО (1-15) 560.000,00 KM  

 
 

  
  

II  ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА 

  

            Одржавање јавних саобраћајних повр-

шина у насељу обухвата поправку и модерни-

зацију улица, плочника, тргова, одржавање 

хоризонталне и вертикалне сигна-лизације, 

одвођење атмосферских вода и других 

падавина са јавних површина. 

         Планирана средства за редовно одржа-
вање асфалтних и макадамских саобраћа-

јница одређена су на основу стечених иску-

става из претходних година и постојећег 

стања.   

         Одржавање асфалтних саобраћајница 

углавном би се односило на: санацију уда-

рних рупа на коловозу асфалт бетоном и бито 

шљунком, уградњу асфалта за израду нових 

слојева краћих дионица у склопу редовног 

одржавања, санацију слабоносиве коловозне 

конструкције, санацију доњег слоја коловозне 

конструкције, сјечење шибља и растиња у 

појасу саобраћајница, санацију рампи за 

инвалиде, санацију пјешачких површина и 

санацију објеката за одводњу.  

         Одржавање макадамских коловоза би се 
односило на: санацију макадамског коловоза 

са планирањем и ваљањем постојеће подлоге 

те набавку и уградњу каменог материјала са 

ваљањем до потребне збијености, санацију 

објеката за одводњу (одводни канали, 

пропусти), земљане радове (машински ископ 

хумуса и земље, планирање постељице) и 

сјечење шибља и растиња.  

  

 

1. 
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,  
одржавање видео надзора 

60.000,00 КМ 
 

1.1. Хоризонталан сигнализација 34.000,00 КМ  

1.2. Вертикална сигнализација 10.000,00 КМ  

1.3. Видеонадзор 7.000,00 КМ  

2. Одржавање улица са асфалтним коловозом 65.000,00 КМ  

3. Одржавање улица са макадамским коловозом 55.000,00 КМ  

УКУПНО са ПДВ-ом                                            180.000,00 КМ  

    
 

III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ  

1 
Утрошак електричне енергије у приградским и градским мјесним 

заједницама 
420.000,00 

 

2 Текуће одржавање јавне расвјете 60.000,00 КМ  

УКУПНО са ПДВ-ом                                            480.000,00 КМ 
 

 

 



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

62 

IV УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ  
 

1. Радови на декорацији 7.000,00 КМ  

2. Уништавање комараца 9.000,00 КМ  

УКУПНО са ПДВ-ом                                            16.000,00 КМ  

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ 

     СЛУЖБЕ 

  

      Према Закону о основама безбједности 

саобраћаја на путевима и Закона о путевима, 

надлежни орган који управља путевима 

дужан је организовати рад зимске службе и 

одржавати проходност путева у зимском 

периоду од 15. новембра текуће године до 

15. марта наредне године, а ако то временске 
прилике налажу и прије и послије одређеног 

периода. 

           

Одјељење обавља стручне послове зимске 
службе који се односе на проходности 

градских улица, тротоара, тргова и других 

саобраћајних површина ради сигурности 

одвијања саобраћаја пјешака и возила.  

 

      Организација и рад зимске службе 

вршиће се на начин утврђен Планом зимске 

службе на градским улицама за 2016/2017. 

годину, који се налази у прилогу. 
 

    За ове потребе планирано је 48.000,00 КМ. 

 
 

 

Број:01-022-270/14                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:28. децембар 2016.године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Г р а д и ш к а                                                                         Миленко Павловић с.р                                                  

                                                                                     

 

 

 

П Л А Н 
 

зимске службе на градским улицама 

општине Градишка за 2016/2017. годину 

 

 У оквиру Програма заједничке кому-

налне потрошње за 2015.годину, предвиђено 

је организовање и рад зимске службе у сезо-

ни 2016/17.године. Послови зимске службе 

повјерени су КП „Градска чистоћа“ а.д. 

Градишка. 

  

 

Зимска служба обухвата скуп акти-вности и 

послова, потребних за омогућавање 
проходности градских улица и тротоара, ради 

сигурности одвијања саобраћаја пјешака и 

возила у зимским приликама.  
  

Послови зимске службе врше се у 

складу са Правилником о одржавању јавних 
путева и објеката („Сл.гласник РС“ бр.23/05), 

Законом о јавним путевима – Пречишћен 

текст („Сл. гласник РС“ бр.98/13), Закон о 

комуналним дјелатностима (Сл.гласник РС“ 

бр.124/11) и овим Планом. 

 

     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОГРАМУ 
 

I ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 560.000,00 KM 
 

II ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА 180.000,00 КМ 
 

III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 480.000,00 КМ 
 

IV УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ 16.000,00 КМ 
 

V ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 48.000,00 КМ 
 

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  1.284.000,00 КМ 
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А/ ПЛАН 

 Зимско одржавање улица је само 

један сегмент у оквиру редовног одржавања 

улица због изузетних прилика које настају на 

улицама у виду поледице и снијега.  
 Законски оквир за обављање послова 

зимске службе обухвата зимски период од 

15.новембра текуће године до 15.априла 
наредне године. Вријеме трајања зимског 

периода одржавања проходности улица ће се 

ускладити са временским приликама и метео-

ролошким прогнозама. 

 Послове чишћења снијега на гра-

дским улицама у зимском периоду КП „Гра-

дска чистоћа“а.д. сваки дан без обзира да ли 

се ради о данима недељног одмора или пра-

знику у зимском периоду, од 00ºº до 24ºº часа. 

Уговором ће бити дефинисана права и 
обавезе наручиоца радова и извођача. 

 План је сачињен на претпоставкама 

просјечне зиме, а предвиђа ангажовање 

потребног броја опреме, људи и материјала. 

 Треба напоменути и да се учесници 

саобраћаја требају прилагодити зимским 

условима, а што обавезује и Закон, а обавља-

ње зимске службе омогућује учесницима у 

саобраћају већу сигурност уз њихов обавезан 
опрез. 

 Улице : Пут српске војске, Авде Ћука, 

Атифа Топића и Српски бедем 95, су и дије-
лови магистралног пута, те су у обавези на-

длежни органи за магистралне путеве да исте 

у зимском периоду одржавају проходнима. 
 Ради извршења послова назначених у 

претходним ставовима доноси се План који 

ће обезбиједити реализацију утврђених 

послова и одговорности, а нарочито: 
 

I – Обим и квалитет послова – приоритет I и 

II пописа градских улица који се налази у 

прилогу овог Плана и чини његов саставни 

дио. 
 

II – Организација зимске службе: 

а/ потребно људство, 

б/ потребна механизација, 

ц/ потербан материјал 
 

III – Начин извођења радова 

 

IV – Начин обрачуна и плаћања извршених 

послова и сл. 

 Надзорни орган за праћење изврше-
них радова зимске службе су овлаштени 

радници Одјељења за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове и Комунална 
полиција. 

 Руководилац послова зимске службе 

је представник КП „Градска чистоћа“а.д. из 

Градишке, односно лице које овласти ово 

предузеће (за почетак ове зимске сезоне је 

Саша Дамјановић). 

 

 

Б/ ПЛАНСКЕ АКТИВНОСТИ 
I – Обим и квалитет послова утврђени 

су према приоритетима I и II пописа 

градских улица. 

 

 

СПИСАК 

градских улица по приоритетима за одржавање проходности у  

зимском периоду 

ПРИОРИТЕТ   I 

Улица Видовданска 1.707,00 Трг Светог Саве 71,00 

Улица Обала Војводе Степе 703,00 Трг српских страдања 54,00 

Улица Хилендарска 450,00 Трг Св.Ђакона Авакума 180,00 

Улица Кнеза Лазара 413,00 Улица Младена Стојановића 322,00 

Улица Доситејева 754,00 Улица Руђера Бошковића 277,00 

Улица Шеснаесте крајишке 

бригаде до Улице Петра Пеције 
1.698,00 Улица М.Г.Николајевича 195,00 

Улица Гаврила Принципа   560,00 Улица проте Душана Суботића 142,00 

Улица Светозара Марковића 474,00  Улица патријарха Павла 251,00 

Улица Првог артиљеријског пука 620,00  Улица браће Чубриловића 293,00 

Улица Српска крила слободе 530,00  Улица Михајла Пупина 102,00 

Улица Лијевчанска 666,00 Улица В.С.Караџића 264,00 

Улица Поткозарска 560,00 Улица Николе Тесле 223,00 
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Улица Милутина Бојића 205,00 Улица Мис А.П.Ирби 92,00 

Улица Петра Пеције 721,00 Улица Лепе Радић 127,00 

Улица Војводе Мишића 660,00 Улица Козарских бригада 705,00 

Улица Милоша Црњанског 693,00 Улица Карађорђева 263,00 

Улица Меше Селимовића 778,00 Улица градишке бригаде 266,00 

Улица Мајора Милана Тепића 353,00 Улица Енвера Шиљка 375,00 

Улица Милоша Обилића 283,00 Улица Дејтонска 1.114,00 

Трг јеврејских страдања 75,00 Улица Партизанска 1.062,00 

Улица Косовке дјевојке 277,00 Улица Савска 926,00 

Улица Војводе Бојовића 385,00 Улица Липовача  2.075,00 

Улица Стевана Синђелића 115,00 Улица Мирослава Антића  2.129,00 

Улица Иве Андрића  460,00 Улица Змај Јовина 1.100,00  

Улица Првог крајишког корпуса 220,00   

  Укупна дужина (м¹)  26.995,00 

ПРИОРИТЕТ   II 

Улица цара Душана 220,00 Улица Хасана Кикића 435,00  

Улица св.Стефана Дечанског 190,00  
Улица кнеза Михајла од Улице 
Липовача до школе Козарска дјеца 

430,00  

Улица Петра Мркоњића до 
трафоа 

1.241,00  Улица Атинска 314,00  

Улица Милорада Шикуљка  482,00  Улица Алексе Шантића 1.493,00  

Улица Милоша Голуба 326,00  Улица Васка Попе 873,00  

Улица Босе Живковић 432,00  
Улица Драге Лопара од Улице Васка 

Попе до Улице М.Антића 
356,00  

Улица Д.Димитријевича Аписа 1.007,00  Улица Бањалучка 717,00  

Улица 16. крајишке бригаде од 

улице П. Пеције до Улице Саве 

Мандића 

650,00  Улица Мирка Ситничића 516,00  

Улица Саве Мандића 1.635,00  Улица др.Арчибалда Рајса 245,00 

Улица Надежде Петровић 265,00  Улица мајора Д.Гавриловића 216,00  

Улица 16.српских јунака 120,00  
Улица владике Ник олаја 

Велимировича 
494,00  

Улица Солунских добровољаца 577,00  Улица Јована Цвијића 669,00  

Улица Шеснаесте санске бригаде 367,00  Улица Јеванђеоска 700,00  

Улица Османа Хаџијусуфовића 720,00  
Улица 19. србобранске бригаде до  

насељеног мјеста Лисковац 
2.100,00  

Улица Босанска 766,00  
Улица прве противоклопне 

арт.бригаде 
334,00  

Улица Мањуреви 434,00  Улица Матеје Ненадовића 452,00  

  Укупна дужина (м¹) 19.778,00 

 

У улицама, на подручју општине, које нису 

обухваћене напријед наведеним пописом,  

саобраћај ће се обезбјеђивати зависно од 

потребе и расположивих капацитета. 

У оквиру зимске службе обављат ће 
се сљедећи радови: 

- разгртање снијега машински, 

- разгртање снијега ручно, 
- одвоз снијега са утоваром, 

 

- машинско и ручно посипање јавно - 

саобраћајних површина индустријском соли 

против поледице, 

- чишћење јавно - саобраћајних 

површина у зимском периоду, 
- прање јавно – саобраћајних 

површина у зимском периоду и  

- уклањање снијега са украсног 
дрвећа и грмља. 
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Градске улице назначене у приори-

тету I не смију бити затворене за саобраћај у 

току 24 сата, док улице у приоритету II могу 

бити затворене за саобраћај највише 6 сати у 

току дана /24 сата/. 
 

Ради рационализације трошкова за 

случај да су стално укључени сви оперативни 
потенцијали за чишћење снијега и посипање 

улица, радови зимске службе изводиће се у 

три степена приправности: 

I степен приправност – подразумијева 

организацију зимске службе без посебно 

уведеног дежурства, 

II степен приправности – дежурство 

са повременим изласцима када температура 

осцилира око 0º Ц, уз могућност падавина и 

појаве поледице. Врши се превентивно 
посипање критичних мјеста о чему одлучује 

руководилац радова.  

III степен приправности – потпуна 

приправност и дјеловање зимске службе, што 

укључује сву, планом предвиђену, механи-

зацију и радну снагу. Ради се према предви-

ђеним приоритетима чишћења градских 

улица, а наручилац може уписом у дневник 

затражити и проширење чишћења. 
 

Посебну пажњу приликом чишћења 

снијега треба обратити на постављене монта-
жне објекте на коловозу који су подложни 

кидању као што су: 

1/ „вибрационе траке“, које се налазе 
у улицама: 

- улица Партизанска (послије 

скретања у улицу Мехе Шантића), 

- улица Косовке дјевојке (испред 

Машинске школе), 

- улица Видовданска (између 

раскрснице улица М.Црњанског и 

М.Селимовића) , 

- улица Кнеза Лазара код раскрснице 
са улицом М.М.Тепића), 

- улица Војводе Мишића (код 

раскрснице са улицом Кнеза Лазара), 
- раскрсница улица Шеснаесте 

крајишке бригаде, Петра Пеције и Петра 

Мркоњића. 

 

2/  „лежећи полицајци“ у улицама: 

- улица Николе Тесле (поред 

ОШ“Васа Чубриловић“), 

- улица Петра Мисимовића (поред 

Гимназије); 

- улица Мајора Милана Тепића 
(испред ОШ „Данило Борковић“), 

- улица Видовданска (код ОШ 

„Данило Борковић“и ССТ школе), 

- улица Омладинска, 

- улица Милоша Црњанског и 

- улица Руђера Бошковића. 
 

3/ монтажна кружна раскрсница на 

раскрсници улица Војводе Мишића, Милоша 
Црњанског и Поткозарска. 

 

II/ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

а/ Потребно људство- Одговорна службена 

лица извршиоца послова: 

1. Директор КП „Градска чистоћа“а.д. 

2. Руководиоц услуга у КП „Градска 

чистоћа“а.д. 

 - организатор послова, 
 - адреса: Градишка 

 - телефон: факс.051/814 790, моб: 

065/699 926 

 

Одговорна службена лица извршиоца 

послова су дужна: 

− правовремено извршити набавку 

посипног материјала, 

− формирати екипе и дати налог за 

израду рјешења, 

− обезбиједити исправност радних 

машина и опреме за зимску службу прије 

него наступи зимски период, одржати 

састанак са непосредним извршиоцима о 

конкретним условима и начину извођења 

послова зимске службе, 

− у случају квара радне машине одмах 

обезбиједити другу док се квар не отклони, 

− информисати се о хидрометеороло-

шким условима и на основу тога органи-

зовати рад, 

− извјештавати надлежне органе са 

којима се остварује сарадња и јавност о 
проходности улица у зимском периоду, 

− при јачим сњежним падавинама, када 

властитим средствима није могуће одржати 

режим приоритета I и II, правовремено ће 

ангажовати суизвођача радова,  

−  провести све друге мјере које ће 

обезбиједити несметан и квалитетан рад 
зимске службе. 
 

б/ Потребна механизација 

 Извршилац посла зимске службе 

дужан је обезбиједити сву потребну 
механизацију за обављање зимске службе 

зависно од степена јачине падавина односно 

температуре зрака. 
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Израчун броја возила у I Приоритету 

 

 

  

  за ПОСИПАЊЕ за ПЛУЖЕЊЕ 

дужина цеста у разреду - - 

дужина са нагибом > 4% - - 

дужина са ширином > 6 м - - 

дужина кроз насеља   26.995,00x1,50= 40.492,50 м¹ 26.995,00x2,00= 53.990,00 м¹ 

Израчун  Укупно км 40,50/50= 0,81 возила Укупно км 54,00/30 =1,80 возила 

 

 

Израчун броја возила у II Приоритету 

  

  за ПОСИПАЊЕ за ПЛУЖЕЊЕ 

дужина цеста у разреду - - 

дужина са нагибом > 4% - - 

дужина са ширином > 6 м - - 

дужина кроз насеља  19.778,00 x1,50= 29.667,00 м¹  19.778,00 x 2,00= 39.556,00 м¹  

Израчун  Укупно км 29,70/50 = 0,60 возила Укупно км 39,60/ 30 = 1,32 возила 

 

Код одређивања броја јединица за 

посипање и плужење примијењени су одре-
ђени фактори, обзиром да се ради о градским 

саобраћајицама. 

- возило са ралицом – сњежни плуг       3 ком, 

- возило са посипачем                             2 ком, 

- утоваривач СКИП                                  1 ком, 

- возило за одвоз снијега                         2 ком, 

- трактор (ралица-посипач)                     1 ком. 

 

ц/ Потребан материјал 
 За период зимске службе потребно је 

обезбиједити на залихама 50.000,00 кг 

индустријске соли (NaCl). Складиштење 
материјала за посипање (со и агрегат) дужан 

је извршити извршилац послова зимске 

службе. 
 

III/ НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

  

 Са чишћењем треба почети када 

висина снијега достигне преко 5 цм. Снијег 

треба очистити по приоритету I и II све док 
снијег не престане падати, а затим посути 

коловоз и тротоар са соли и другим посипним 

материјалом ако је температура зрака око 0º 

Ц. 

 

1. Извршилац послова дужан је обезбиједити 

приправност људства, механизације као 

праћење утрошка абразивних средстава 

током 24ºº сата. 

 

 

2. У вријеме падавина, када снијег достигне 

висину преко 5 цм потребно је отпочети 
чишћење снијега према утврђеним 

приоритетима: 

− када престане падати снијег ако је 

температура 0º Ц, посипа со по 

коловозу и тротоарима, 
 

− по престанку падавина радници 

чисте тротоаре, платое, степенике 

и друге површине које им одреди 

руководиоц (сливнике, решетке и 

сл.), 

− код већих падавина руководиоц 

оцјењује потребу и ангажује 

средства од трећих лица (грејдер 

и сл.),  

− руководиоц цијени потребу одвоза 

снијега и након сагласности од 

надлежног органа заказује ври-

јеме одвоза и одређује радне 

екипе, 

− руководиоц прати метеоролошке 

услове и уписује их у дневник, 

− за сваку врсту посла води се 

дневник у 2 примјерка од чега 1 

примјерак остаје КП „Градска 

чистоћа“а.д, а 1 примјерак у Одје-

љењу за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове. 
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IV/ ОБРАЧУН РАДОВА И ПЛАЋАЊЕ 

 

 Обрачун радова и плаћање врши се 

мјесечном фактуром на основу овјереног 

радног налога и дневника рада, односно на 
начин који је регулисан уговором. 

_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 12. Oдлукe o 

кoмунaлнoj нaкнaди (''Службени гласник 

oпштине Градишка'', брoj 11/13), те чл. 35. и 
72. Статута Општине Градишка ("Службени 

гласник Општине Градишка'', брoj 3/14) 

Скупштина општине Градишка је на сједници 

одржаној дана, 28.12. 2016. године, донијела  
 

О Д Л У К У 

о  утврђивању вриjeднoсти бoдa  

зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 

2017. гoдини 
 

I 

 Утврђује се вриjeднoст бoдa зa oбрa-

чунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe зa 2017. годину,  
у изнoсу oд 0,006 КM. 

II 

 Oбрaчун кoмунaлнe нaкнaдe у склaду 
сa oвoм oдлукoм вршићe сe oд 01. јануара 

2017. гoдинe. 
 

III 

             Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о утврђивању вриje-
днoсти бoдa зa oбрaчун кoмунaлнe нaкнaдe зa 

2015. гoдину (''Службени гласник Општине 

Градишка'', брoj 11/14). 
       

IV 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Општине Градишка“. 

 

Број:01-022-271/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                   

Г р а д и ш к а              

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

На основу члана 35. тачка „ђ“ и члана 

72 Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“ број: 3/14), 

Скупштина општине Градишка на 2. редовној 
сједници одржаној 28. децембра 2016. године  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма уређења  

грађевинског земљишта за 2017. годину 
 

I  

 Усваја се Програм уређења   грађеви-
нског земљишта  за 2017. годину 

II 

 Програм уређења  грађевинског 
земљишта  за 2017. годину саставни је дио 

ове Одлуке. 
 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-

снику општине Градишка“ 

 

Број:01-022-272/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                  

Г р а д и ш к а   

                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Миленко Павловић с.р 

 

 

П Р О Г Р А М 

уређења  грађевинског земљишта 

 за 2017. годину 

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
 Полазећи од чињенице да су уређење 

простора и комунална инфраструктура, једна 

од основних претпоставки за улагања на 

подручју Општине, односно за реализацију 

основних циљева постављених у стратегији 

развоја Општине, Просторном плану општи-
не Градишка и Урбанистичком плану Гради-

шке, Програм уређења градског и осталог 

грађевинског земљишта за 2017. годину 
представља у том правцу документ операти-

вне годишње реализације. 

 Програм уређења грађевинског 

земљишта доноси се на основу Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Репу-
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блике Српске'', број 97/16), а обухвата урбана 

подручја општине Градишка одређена чл. 3, 

59, 57. и 58. Одлуке о грађевинском земљи-

шту (''Службени гласник општине Градишка'', 

број 6/14 ). 
 Овим програмом ближе се утврђују  

врста и обим уређења земљишта, висина 

накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
мјерила за њено утврђивање и носиоци 

провођења Програма. 

 Програм уређења грађевинског зе-

мљишта обухвата активности на припремању 

грађевинског земљишта, док је опремање 

грађевинског земљишта саставни дио Про-

грама комуналне инфраструктуре: 

 Припремање грађевинског земљишта 

за изградњу обухвата израде геодетских 

подлога, геомеханичка и друга испитивања 
земљишта, израду одговарајућих планских 

докумената и израду пројектно-техничке 

документације за изградњу објеката. 

  Поступак припремања грађевинског 

земљишта почиње израдом одговарајућих 

планова, који служе као основ за давање зе-

мљишта на опремање и коришћење. Израда 

урбанистичких планова подразумијева пре-

тходно обављене припремне радове (геомеха-

ничка и друга испитивања земљишта, геоде-

тске подлоге, анализе и др.), а наставља се 

рјешавањем имовинских односа, а затим 
израдом одговарајуће пројектне документа-

ције потребне за изградњу инфра-структуре и 

објеката.  
 Реализација предметног програма, 

како са аспекта обима, тако и са аспекта 

динамике, зависиће од обима и динамике 

остварења општинских изворних прихода.  

 У наставку текстуалног дијела овога 

програма, кроз табеларне прегледе дају се 

финансијски износи намјенских расхода како 

слиједи: 

         1.Планиране обавезе везане за просто-

рно-планску документацију у 2017. годину 
         2.  Планиране обавезе за израду проје-

ктне документације у 2017. години. 

         3.  Расходи за стручне услуге 

 

 

 

3. 1.Израда просторно планске документације 

Измјена просторног плана за пословну зону Лиман         15.000 КМ 

Завршетак израде Урбанистичког плана Нова Топола         35.000 КМ 

Израда зонинг плана за пословну зону Лиман         30.000 КМ 

Израда урбанистичког плана Орахова         30.000 КМ 

Израда и измјена постојећих регулационих планова         20.000 КМ 

Геодетски послови – цијепања, снимања подлога  

 

        20.000 КМ 

              

Израда просторно планске документације укупно       150.000 КМ 

 

 

 

4. 2.Израда пројектне  документације 

a. Израда пројекта за Улицу ђакона Авакума            3.000 КМ 

b. Израда пројекта за Улицу Османа Хаџијусуфовића            6.000 КМ 

c. Израда пројекта за Улицу I артиљеријског пука            8.000 КМ 

d. Израда пројекта канализационе мреже у насељу 

Жеравица 

        15.000 КМ 

e. Израда стручних елабората          40.000 КМ 

f. Израда пројекта главног градског трга          28.000 КМ 

Израда пројектне документације укупно       100.000 КМ 

  



5. 3.Расходи за стручне услуге 

 Програмске услуге и трошкови техничког пријема, УТ 

услова,  контроле техничке документације и надзора над 

извођењем објеката, успостављање ГИС система 

       70.000  КМ 

Расходи за стручне услуге       70.000 КМ 

  

1.Израда просторно планске документације укупно      150.000 КМ 

2.Израда пројектне документације укупно      100.000 КМ 

6. 3. Расходи за стручне услуге       70.000  КМ 

УКУПНО      320.000 КМ 

 

 

 
Накнада за уређење грађевинског 

земљишта обухвата стварне трошкове који 

обухватају припремање и опремање земљи-

шта и који произилазе из одговарајућих пла-

нских докумената. 

 С обзиром да није дошло до битнијих 

промјена у овом сегменту, приједлог је да 

трошкови уређења остану  на нивоу из пре-

тходних година, те да износе 100,00 КМ/m
2
. 

 Такође, планирамо да реализација 

предметног програма буде из изворних при-

хода општине планираних кроз Приједлог 
Буџета за 2017. годину. 
 

НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
 

Носиоци провођења Програма су: 

Одјељење за просторно уређење и грађење. 

Уколико у току реализације овог 

програма дође до знатнијих промјена у 

цијенама трошкова уређења, висина накнаде 

утврђена овим програмом ће се ускладити 

одлуком Скупштине општине. 
 

Број:01-022-272/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                   
Г р а д и ш к а              

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 80. стaв 4. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 40/13, 106/15 

и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', брoj 97/16) и члана 35. 
став 2 Статута општине Градишка (''Службе-

ни гласник општине Градишка'', број 3/14),  

 

 

 
Скупштина општине Градишка  на сједници 

одржаној дана,28.12.2016. године, донијела је 
 

 О Д Л У К У  

       о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене једног квадратног 

метра стамбеног и пословног на подручју 

општине Градишка у 2016. години 
                             

I 
               Просјечна коначна грађевинска 

цијена једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора 
на подручју општине Градишка за 2016. 

годину утврђује се у износу од 780.00 КМ.  

II 
              Утврђена просјечна коначна грађе-

винска цијена једног квадратног метра 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора из претходне тачке служиће као 

основица за израчунаванје висине ренте у 

2017. години, а примјењиваће се најкасније 

до 31.03.2018. године. 
                         

III 

              Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђавињу 

просјечне коначне грађевинске цијене m
2
 

корисне стамбене површине (''Службени 

гласник Општине Градишка'', број 2/14). 
 

IV 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
Број:01-022-273/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                  

Г р а д и ш к а       

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 73. ст. 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу (''Службени гла-

сник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 

3/16), чл. 9. и 17. став 2. Правилника о обра-

чуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-Пречишћен текст 

(''Службени гласник Републике Српске“ број 

34/14), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 97/16)  и члана  35. 

став 2. Статута општине Градишкa (''Службе-

ни гласник општине Градишка“, број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана, 28.12.2016.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

 

о утврђивању накнаде за уређење градског  

грађевинског земљишта у 2017. години   
 

I 

Овом oдлуком утврђује се висина 
просјечно остварене накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта на 

подручју општине Градишка, коефицијенти 

опремљености градског грађевинског земљи-

шта по зонама и начин утврђивања висине  

трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 1 m2  корисне површине објекта  

који се гради или легализује.  
 

II 

Висина просјечно остварене накнаде 

уређења градског грађевинског земљишта за 

све спроведбене документе просторног уре-

ђења, која ће се користити као основица за 

обрачун трошкова уређења градског грађеви-

нског земљишта у 2017. години износи 

100,00 КМ/m
2
 корисне површине објекта.  

Накнада из претходног става је изра-
чуната као просјечно остварена накнада уре-

ђена градског грађевинског земљишта за све 

спроведбене документе просторног уређења 
усвојене до краја 2016. године. 
 

III 

Висина накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта се утврђује према 

зонама градског грађевинског земљишта, 

просјечно оствареним трошковима уређења 

градског грађевинског земљишта и  степену 

уређености градског грађевинског  земљишта 

по зонама.  

Степен уређења грађевинског земљи-
шта исказује се коефицијентом по зонама, 

који је утврђен на основу трошкова припре-

мања градског грађевинског земљишта (изра-
да просторно-планске документације, геоде-

тских подлога и пројектовање инфраструкту-

рних објеката) и припадајуће вриједности 

објеката и уређаја комуналне и друге јавне 

инфраструктуре која се гради средствима 

општине Градишка (изградња саобраћајница, 
водовода, канализације, паркира-лишта, јавне 

расвјете и хортикултурно уређење). 

Коефицијенти опремљености гра-
дског грађевинског земљишта по зонама  

износе: зона I- 0,60;  зона II- 0,53; зона III- 

0,50; зона IV- 0,42; зона V- 0,30 и  зона VI - 

0,18. 

Под зонама се подразумијевају зоне 

градског грађевинског земљишта утврђене 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту (''Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/14). 
 

IV 

Накнада за уређење градског грађе-
винског земљишта за 1 m2 корисне површине 

објекта утврђује се множењем просјечне 

остварене цијене уређења грађевинског зе-

мљишта из тачке  II ове одлуке и  коефици-

јента зоне из тачке III ове одлуке, те према 

зонама износи:  

- зона I -    60 КМ  

 - зона IV -  42 КМ 

- зона II -   53 КМ  
 - зона V -   30 КМ 

- зона III -  50 КМ  

 - зона VI -  18 КМ 
 

V 
Ова одлука ће служити као основ за 

обрачун трошкова уређења градског грађе-

винског земљишта у 2017. години, а примје-

њиваће се најкасније до 31.03.2018. године. 
 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о утврђивању накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта 
у 2014. години  (''Службени гласник општине 

Градишка“, број 6/14) 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

oпштине Градишка''. 

 

Број:01-022-274/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                  

Г р а д и ш к а       

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 35. и 72 Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 

општине Градишка на 3. редовној сједници 

одржаној 28. децембра 2016. године  доноси  
 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Програма комуналне 

инфраструктуре за 2017. годину 

 

I  

 Усваја се Програм комуналне инфра-

структуре за 2017. годину 
 

II 

 Програм комуналне инфраструктуре 
за 2017. годину саставни је дио ове Одлуке. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-022-275/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                   

Г р а д и ш к а       

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

П Р О Г Р А М 
 

комуналне инфраструктуре за 2017. годину 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
У континуитету провођења укупне 

активности просторног уређења  подручја 

општине Градишка, а посебно реализације 

основних циљева дугорочне стратегије 

развоја општине, битно је нагласити да у том 

смислу и комунална инфраструктура пре-

дставља битну претпоставку за бржи развој 

општине, побољшање  животне  средине и  

стандарда  свих  грађана. 
На бази утврђених опредјељења у 

документима који су усвојени на Скупштини 

општине, те сагледавањa приоритета у обла-
сти комуналне инфраструктуре и финанси-

јских могућности, предлаже се у 2017. 

години рјешавање сљедећих  питања: 
                

 I   САОБРАЋАЈНИЦЕ  И  ТРОТОАРИ  
 

У  2017. години се од битнијих радова 

на саобраћајној инфраструктури на подручју 

подручју  општине  Градишка  планира  

довршетак  раније  започетих  улица (Св. 

Ђакона Авакума и Милоша Црњанског), те 
реконструкција и асфалтирање осталих улица 

на подручју града у складу са приоритетима 

и могућим изворима финансирања.  
 

Укупно планирана средства за ову 

намјену износе ...................…...590.000,00 КМ 

                         Σ  I ....................590.000,00 KM     
 

II    ОБЈЕКТИ  И  МРЕЖА  ВОДОСНА-

БДИЈЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
   

   У циљу стварања стабилних услова 

континуираног водоснабдијевања, те проши-

рења  канализационе  мреже  у  2017. години  

се  планира  сљедеће:  
 

1. Реконструкција водоторња и управљачког 

    система у зони водоизворишта  

    ..............................................1.200.000,00 КМ                        
 

2. Изградња и проширење канализационе  
    мреже на ширем подручју водоизворишта 

    у  складу  са  могућностима  општине  и  

    осталим могућим изворима финансирања 

    (кредити, донације, учешће грађана)  

     ............................................ 1.300.000,00 КМ                        

                         Σ  II............... 2.500.000,00 KM     
 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

I САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТРОТОАРИ    

…....………………………..… 590.000,00 KM                                                                                            
 

II ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДИ-

ЈЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

................................................ 2.500.000,00 KM                                                     

    УКУПНО  ( Σ I-II ) ............3.090.000,00 KM 
                                                                                                                              

Број:01-022-275/16 

Датум:28.12.2016.године                                                                  

Г р а д и ш к а       

                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 35. и 72 Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 

општине Градишка на 3. редовној сједници 

одржаној 28. децембра 2016. године  доноси  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева  за 2017. годину 
 

I  

 Усваја се Програм текућег одржавања 

и реконструкције локалних и некатегори-

саних путева  за 2017. годину 
 

II 

 Програм текућег одржавања и реко-

нструкције локалних и некатегорисаних 
путева за 2017. годину саставни је дио ове 

Одлуке. 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-022-276/16 

Датум:28 децембар 2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М 
 

текућег одржавања и реконструкције 

локалних и некатегорисаних путева  за 

2017. годину 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Програм   текућег   одржавања   и   
реконструкције   локалних   и некатегори-

саних путева за 2017. годину, израђен је у 

складу са Законом о јавним путевима (”Слу-

жбени  гласник  РС” број 89/13), а предста-

вља континуирано одржавање и реконстру-

кцију мреже локалних и некатегорисаних 

путева  на подручју општине. 
Важећим прописима  предвиђено  је  

редовно, ванредно  и  зимско  одржавање  ја-

вних  путева,  као  и одржавање путних  гра-
ђевинских  објеката  за  прикупљање  и одво-

ђење воде са коловоза, саобраћајне сигнали-

зације, опреме  пута  и  путног  појаса. 

 

I   РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА   
 

У   току  2017. године планира се  

обезбјеђење  финансијских средстава за 

одржавање одржавање: 
1. Локалних и некатегорисаних путе-

ва  са  асфалтним  коловозом крпањем  уда-

рних  рупа, досипањем  и  ваљањем  банкина   

и  чишћењем путних јарака .......30.000,00 КМ                     

2. Локалних и некатегорисаних путе-

ва  са  макадамским   коловозом   планира-
њем постојеће подлоге пута грејдером, доси-

пањем шљунком   и еруптивним материјалом 

и чишћењем путних јарака ........25.000,00 КМ 
3.  Путних   грађевинских  објеката, 

цијевастих пропуста, саобраћајне  сигнали-

зације, опреме пута и путног  појаса  
            

      За  одржавање  и  санацију  посто-

јећих: 

      3.1.   грађевинских  објеката (мостова 

и ограда на надвожњацима)......10.000,00 КМ, 

      3.2.   замјена и постављање нових 

цијевастих пропуста ..................10.000,00 КМ, 

      3.3.   одржавање  и  замјену  

саобраћајне  сигнализације.........5.000,00 КМ, 
      3.4.   за постављање стајалишта на 

локалним путевима .....................5.000,00 КМ. 

                                                     30.000,00 КМ    
               Σ  I  (1- 3) .....................85.000,00 КМ     
 

II  ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ   ПУТЕВА   

   

Општина  Градишка  врши  редовно  

одржавање  путева у зимском периоду  и  то  

од   15. новембра  текуће   до  15. марта  наре-

дне  године. 

Обим, приоритети и организација  
послова  утврђени су Планом зимске службе 

на локалним и некатегорисаним путевима 

општине  Градишка за 2016/2017. годину, 

који се налази у прилогу. 

  За  зимско  одржавање  путева  нео-

пходно је обезбједити  финансијска средства  

у  износу  од................................ 25.000,00 КМ                        

                               Σ  II .............. 25.000,00 КМ     
 

III     РЕКОНСТРУКЦИЈА  ПУТЕВА  У  

          2017. години   
 

Као и претходних година, Општина 
ће и у наредној години, уложити додатне 

напоре у изналажењу могућности финанси-
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рања реконструкције најугроженијих дио-

ница  локалних  и  некатегорисаних  путев 

Радови ће се изводити у зависности 

од могућности грађана у финансирању  тра-

жених  активности и финансијских могућно-
сти  Општине.  

Реконструкцији  ће  се приступити по 

приоритетима  који  ће се утврдити на  осно-
ву: степена  оштећења  пута,  фреквенције 

саобраћаја, важности  дионице  са  аспекта  

повезивања  више насељених  мјеста, кори-

шћења саобраћајнице  за превоз  ученика и  

улоге  саобраћа-јнице  у  растерећењу сао-

браћаја  на  ширем подручју  општине у 

износу од .....................................50.000,00 КМ 

                            Σ  III ................50.000,00 КМ     
  

      
 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

I    РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА: 
 

1.  Локалних и некатегорисаних путева    

          са  асфалтним  коловозом…………...  

          ............................................30.000,00 КМ                                                                                             
 

2.  Локалних и некатегорисаних путева    

          са макадамским коловозом...................  

           ……......……….............…25.000,00 КМ                                                                                                              

                                                                                                    

      3. Одржавање и обнова путних  

грађевинских  објеката, цијевастих пропу-

ста, саобраћајне сигнализације, опреме 

пута и путног  појаса ...............30.000,00 КМ 

                                                                               

II     ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА  

..………………...................…… 25.000,00 КМ 

                                                                                                                                      

III    РЕКОНСТРУКЦИЈА    ПУТЕВА У  

2017.години…………….............50.000,00 КМ                                        

              УКУПНО  ( Σ I-III ).....160.000,00 КМ 
                                                                  
                                                                                                                

Број:01-022-276/16 

Датум:28 децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Миленко Павловић с.р. 

 

 
 

 

                                                                                                                   

У  циљу  обезбјеђења  проходности  

локалних  и  некатегорисаних  путева  на  

подручју  Општине за  несметано и безбједно 

одвијање  саобраћаја у зимском периоду на 

основу чл. 31 тачка 2. Закона о јавним 
путевима ("Сл.гласник РС " бр 89/13 ) и 

члана 34 Правилника о одржавању јавних 

путева и објеката( "Сл. гласник РС" бр.23/05), 
чл. 170. став 3. Закона о основама  

безбједности саобраћаја на путевима БиХ 

("Сл. гласник БиХ" бр. 6/06) и Правилника о 

саобраћају у зимским условима ("Сл. гласник 

РС"  бр. 19/07), Начелник  општине  доноси   

 

П Л А Н 
   

зимске  службе  на  локалним  и  

некатегорисаним  путевима   

општине  Градишка  за  2016/2017. годину 

 
             Послови зимске службе вршиће се у 

складу са Законом о јавним путевима ("Сл. 

гла-сник РС " бр 89/13 ),  Правилником  о  

одржавању   јавних   путева   и   објеката  (" 

Службени  гласник  РС ", број  23/05 )  и   

овим   Планом. 

Зимски период одржавања  путева 

обухвата период од 15. новембра 2016. 

године   до  15. марта 2017.године, с тим 
што зависно од временских прилика и мете-

оролошких   прогноза тај  период може поче-

ти   прије,  односно  завршити  касније  под  
истим  условима  као  за  назначени  период. 
 

Носилац  послова: Одјељење за 

урбанизам, грађење комуналне и стамбене 

послове. 
  

     Под  одржавањем  путева  у  зимском  

периоду  подразумјева  се  нарочито: 

- организовање  зимске службе и  депонија  
материјала  којима  се  могу     користити  

учесници  у саобраћају, 

 - обезбјеђење  потребног  броја  саобра-
ћајних  знакова  и  обавјештења, 

- упознавање извршилаца радова на путу 

са конкретним задацима који   произилазе  из  

плана  зимске  службе  одржавања, 

- неутралисање поледице и уклањање 

снијега са коловоза и путних  објеката, 

- спречавање  стварања  поледице  на  

коловозу, 

- посипање  залеђених  и  засњежених  ко-
ловоза  абразивним  и  другим матер-јалима,  

нарочито  на  успонима  и  кривинама, 

- обиљежавање  ивица  коловоза  одгова-
рајућим  маркерима, 
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- благовремено  и  потпуно  обавјештавање  

корисника  јавних  путева о стању и услови-

ма  саобраћаја  на  путу   путем  средстава  

јавног  информисања,  саобраћајним  знаци-

ма  и  таблама  обавјештења, 
- уклањање  хаварисаних возила и   возила   

осталих на коловозу која онемогућавају   

чишћење   пута. 
 

На  основу  значаја  пута  и  интензи-

тета  саобраћаја  на  путу,  одређују  се  при-

оритети за обезбјеђење проходности   путева 

и то: 

 

ПРИОРИТЕТ     I 

 

Локални  путеви: 
 

      1.   Душаново - Машићи - С. Јурковица 

- Турјак (Смољана )................................17 км       

      2. Душаново - Горњи  Карајзовци....6 км 

      3.   Штетић-Ламинци Сређани-Дубраве 

и  Ламинци Сређани-Трошељи........14,5 км  

      4.   Градишка - Козинци - Греда - Горња 

Долина-Ново село- Ламинци Јаружани -

Ламинци Сређани..................................14 км 

      5.  Доњи Подградци – Јабланица...10 км 

      6.  Кочићево-Доњи Карајзовци-Петрово 

село-Горњи Карајзовци..........................7  км 

      7.   Трошељи-Доњи Карајзовци-Горњи 

Карајзовци-Сеферовци-Вакуф...............9 км 

      8.Брестовчина-Лисковац-Дубраве.4,5км  

      9.   Машићи-Вилуси-Романовци......6 км  

     10. Церовљани-Цимироти-Кијевци-

Турјак.....................................................12,5 км   

     11. Грбавци-Школа-Бараји-Горњи 

Подградци...............................................8,6 км  

     12.  Горња Јурковица-Средња 

Јурковица-Миљевићи-Вилуси .........14,4 км 

                                 УКУПНО:...........123,5 км 

 

ПРИОРИТЕТ   II 

 

Некатегорисани  путеви  којима  

саобраћају  и  аутобуси   око  206,5км. 

 
1. Козинци (Дом)-Греда-Гостиња- Сређани 

Ламинци.......................................................9км 

2. Бок Јанковац –Црква-Циглана................7км  

3. Бок Јанковац-наставак тзв. мединог 

пута................................................................2км 

4. Бок Јанковац – пут Вујмиловићи-

Вујановићи.................................................1,4км 
5. Козинци Дом-Мачковац-Бок 

Јанковац.........................................................2км 

6. Козинци-Брестовчина..............................6км 

7. Козинци (трафо)-Ламинци Сређани.......9км 

8. М-16-Брестовчина-Качавенде-

Козинци.........................................................6км 

9. Брестовчина-Сарајлићи-Добрићи...........2км 

10.Ламинци Сређани (гробље)- Ровине.....7км 

11.М-16-Штетић-Лисковац-Металик-М-
16.................................................................2,6км 

12. М-16-Дубраве-трафо-Чикуле-канал-

Лисковац ......................................................7км 
13. Дубраве (трафо)- Алагићи ...................5км 

14. М-16-Дубраве-Шикара-Рогољи 

(Васиљевић) .................................................3км 

15. М-16-Ровине-Рогољи-школа-Елезагићи-

Чарапаши...................................................8,4км 

16. Берек-Џакуле-Дабићи-до моста........... 3км 

17. Берек-Којићи...........................................2км 

18. Берек-Лукићи..........................................3км 

19. Нова Топола-Осорина-Машићи-

Вилуси...........................................................2км  
20. Машићи-Станчићи-Баштинци-

Добрњци........................................................5км                                                        

21. Машићи-Гај-кружни пут........................7км 

22. Машићи-Глувићи-Вилуси.....................3км 

23. Миљевићи-Кочићи-Љепојевићи-Вилуси-

М-16...............................................................7км                                          

24. Петрово село-Шушњари-Доњи 

Карајзовци.....................................................4км 

25. Петрово село-Побједа-Доњи 
Карајзовци.....................................................2км 

26. Горњи Карајзовци-Ђакићи-Сеферовци-М-

16 ...................................................................7км 
27. Горњи Карајзовци-Илибашићи-Петрово 

село ...............................................................5км                      

28. Доњи Карајзовци-Агромикс-М-14.1....4км 
29. Р-477-Врбашка-Крајчиновци-Р-477.... 4км 

30. М-14.1-Бистрица-Јелићи-Школа ........ 5км 

31. Врбашка-Љутава-М-14.1......................3км 

32. Совјак......................................................5км 

33.  Р-477-Милошево Брдо-Школа .........5,6км 

34. Р-477-Требовљани (калеми)-Горњи 

Требовљани ..................................................7км 

35. Јабланица-Аџино село-гробље-Горња 

Јабланица .....................................................5км  
36.Јабланица-Доња Јабланица (Школа).....2км  

37. Р-478-Драгељи (трговина)-Цимироти 

(Школа).........................................................3км 
38. Церовљани (гробље)-Шималовска-

Греда..............................................................7км 

39. Грбавци-Трешњице-гробље Обзир-Р 478 

........................................................................5км 

40. Турјак-Борковићи-Аџићи-Козара село 

(трафо)...........................................................6км 

41. Аџићи-Турјак..........................................3км                     

42. Турјак-Мичије........................................3км 

43. Турјак-Трновац-Шашкиновци-

Станишљевићи.............................................5км 
44. Средња Јурковица-Трновац ...............4,2км 
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45. Доња Јурковица (“Душаново-Смољана”-

кућа Драге Врховца).................................2,3км 

                           УКУПНО:................ 206,5км                                            

 

ПРИОРИТЕТ    III 

 

Сви  остали  путеви  којима  се  одвија  

саобраћај.....................................око   1000км. 

 

 

ГРАНИЦЕ  ОБУХВАТА  РАДА  ЗИМСКЕ  

СЛУЖБЕ   

 

Границе обухвата рада зимске службе 

на локалним и некатегорисаним путевима, 

побројане су по приоритетима, а односе се на 

подручје од мјеста завршетка одржавања 

улица до мјеста гдје исти завршавају или  

престају изласком на границу подручја 

општине Градишка. 
Комплетна наведена путна мрежа по 

приоритетима већ побројаним, подјељена је у 

4 реона (4 ЛОТ-а)  гдје  је  установљен  
потребан капацитет возила и људи за 

извршење послова зимске службе. 

 

Преглед  потребних капацитета: 
 

 

ПОТРЕБНИ  КАПАЦИТЕТИ  
  РЕОН / ЛОТ 

број возила са 

посипачем 

број возила са 

плугом 

цестовне базе  

( со, абразив) 

број физичких 

радника  

 

ЛОТ   1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

ЛОТ  2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

ЛОТ  3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

ЛОТ   4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

УКУПНО: 

 

9 

 

9 

 

5 

 

9 

    
Иста је вршена на основу дужине путне 

мреже по сваком лоту.  

 

     Радови  на  одржавању  путева  се  

изводе  тако  да: 
- на путевима  првог  приоритета  не  смије  

бити  прекида  саобраћаја, 

- на путевима другог приоритета може доћи 

до прекида саобраћаја  само у вријеме укла-

њања  сметњи, али не дуже од шест  часова  у  

току 24 часа, 

- на путевима трећег приоритета, прохо-
дност се  успоставља након престанка  пада-

вина, а   најкасније  у  року 72 часа,                                                                         

- на осталим путевима, односно путним 
релацијама, проходност саобраћаја  се обе-

збјеђује зависно од потреба  и расположивих  

капацитета. 
 

За  реализацију  Плана  зимске  службе  

извођач  радова  је  обавезан  обезбједити: 

-  потребно људство - стручне  извршиоце  

радних задатака; 
 

-  дежурство у сједишту предузећа ради 
благовременог предузимања мјера и радњи; 

-  одређену количину посипног материјала, а 

најмање 6 тона индустријске  соли    и  60  м
3
  

абразивног  материјала; 

-  чишћење снијега прије него што се накупи 

7 цм на коловозу и прије него што се  снијег 

сабије, поштујући приоритете; 

- при јачим сњежним падавинама, када  

властитим  капацитетима није могуће одржа-

ти   режим приоритета, ангажује  капацитете  

других  субјеката  у  договору  са  носиоцем  

послова;                                                                                                    
- саобраћајне  знакове и знакове обавјештења 

приликом извођења радова; 

- поступа  по  налогу  надзорног  органа и 
- води  дневник рада  и  прати  метеоролошке  

услове. 

    
           У циљу што ефикаснијег дјеловања 

зимске службе и стварања што повољнијих 

услова саобраћаја у зимском периоду, носи-

лац  послова је дужан остварити  сарадњу  са: 

- Станицом  за  безбједност саобраћаја  

Градишка, 
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- представницима  Мјесних  заједница, 

- средствима  јавног  информисања, 

- предузећима која  располажу 

одговарајућим машинама погодним за 

интервенцију на путевима у случају 
потребе, 

- хидрометеоролошком службом.  

 
Након проведеног поступка јавних 

набавки и избора извођача за предметне 

радове, овластиће се контакт особе испред 

изабраног извођача и општине Градишка, 

који ће у сарадњи са горе наведеним 

субјектима проводити радове зимске службе. 

_______________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

На основу члана 35. и 72 Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 

општине Градишка на 3. редовној сједници 

одржаној 28. децембра 2016. године  дон ос и  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма текућег одржавања и 

реконструкцијехидромелиорационог 

система  за 2017. годину 
 

I  

 Усваја се Програм текућег одржавања 
и реконструкције хидромелиорационог систе-

ма  за 2017. годину 
 

II 

 Програм текућег одржавања и 

реконструкције хидромелиорационог система 
за 2017. годину саставни је дио ове Одлуке. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-022-277/16 

Датум:28.12.2016.године 

Г р а д и ш к а    

                            ПРЕДСЈЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Миленко Павловић 

 

 

П Р О Г Р А М  

текућег одржавања и реконструкције 

хидромелиорационог система   

за 2017. годину 

 
 

УВОД 
               
      До деведесетих година на подручју 

општине Градишка у сврху одбране од попла-

ва изграђени су водопривредни објекти, који 

су у потпуности задовољавали своју функци-

ју, а то су: 

 -  пет црпних станица укупног 

капацитета 31,30m3/сек инсталисане снаге  

2.474КW, 

 -  31,86 км одбрамбених насипа  (уз 

главне ријечне) токове, 
 -  54,80 км ободних канала са 

пратећим насипима. 
               
       Поред ових основних водопривре-

дних објеката систем одбране од поплаве 

обухвата и главне одводне канале који одводе 

воду на црпне станице, те систем каналске 

мреже која покрива цијело сливно подручје, 

које обухвата површину од  16.995 ha. 
               
       Систем каналске мреже која покрива 

цијело подручје изграђен је у укупној  

дужини од cca 460 км. 
 

         Систем каналске мреже може се 

подијелити на: 

-главну каналску мрежу  ccx       90км 

-главне канале другог реда cca  130 км 

 - ситну и детаљну каналску мрежу           

cca   240км. 
 

        Од деведесетих година одржавање овог 

система на подручју општине своди се на  

хитне  интервенције у циљу санације 
искрслих проблема (постављање и санирање 

пропуста и чишћење канала). 

  Од 2006. године направљен је иско-
рак, па се у ову област улагало нешто више 

средстава, али ни то није довољно за одржа-

вање овог система. 
 

    Посљедице таквог начина одржавања 

хидромелиорационог система јесу замуљени 

и зарасли канали (коровом и растињем), што 

знатно смањује пропусну моћ каналске 

мреже.  У случају већих падавина канали су 

пуни, те на критичним дионицама долази и 

до излијевања вода из корита канала и 

плављења пољопривредних површина и 
насеља. 
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        Очигледно је да извор финансирања 

за ове потребе, који је предвиђен Законом о 

водама (”Службени гласник РС”, број 50/06), 

није довољан и квалитетан за рјешавање овог 

веома важног проблема на подручју наше 
општине.  
  
        Да би систем задовољавао своју функци-
ју, на истом је потребно извести сљедеће 

радове: 

 - сјечење стабала која се налазе у каналу са 

чупањем и уклањањем пањева,  

 - сјечење шибља са дна и косина канала,  

    - измуљивање канала са разастира-њем  
материјала,  

 - санација мостова,  

 - чишћење пропуста и замјена и   
 - одржавање приступних путева. 
 

 Програмом текућег одржавања хидро-

мелиорационог система за 2017. годину пла-

ниране су активности на чишћењу каналске 
мреже, сјечењу шибља и стабала, те спреча-

вању ерозије пољопривредног земљишта 

израдом обалоутврда и  санацијом  клизи-

шта. 

        

        РАСПОРЕД   СРЕДСТАВА  ПО  ПРО-

ГРАМУ   ЗА  2017. ГОДИНУ 
 

        1. Текуће  одржавање  каналске  

мреже                                  
- Крчење канала са сјечом стабала на доли-

нском, матурском  и  лиманском  подручју 
према утврђеним потребама и приоритетима 

на терену   Л= 15.000m1............150.000,00 КМ  

- Замјена оштећених пропуста на каналској  

мрежи  Ø 1000..............................15.000,00 КМ 

- Измуљивање критичних дионица канала са 

разгртањем ископане земље Л= 

15.000m
1
.....................................105.000,00 КМ  

          УКУПНО  1:.................. 270.000,00 КМ 
 

     2. Санација  клизишта (ерозија косина 

водотока) и  израда обалоутврда на ријека-

ма: Врбашкој и Лубини..........80 .000,00 КМ                                                                                                                                                
      3. Хитне интервенције...... 50.000,00 КМ 
        ----------------------------------------------------  

         СВЕУКУПНО  1-3:........400.000,00 КМ 

         ---------------------------------------------------- 
 

           И ове године, планирана средства уло-
жиће се у текуће одржавање каналске мреже, 

израду обалоутврда на водотоцима који 

угрожавају пољопривредно земљиште, па чак 
и стамбене јединице. 
 

       Поред тога, неопходно је у току љета  

покренути  акцију  на  чишћењу  водотока на 

подручју општине, у коју требају бити укљу-

чени многобројни фактори (омладинске орга-

низације, невладине организације, еко-лошки 
форуми, ЈП ”Воде Републике Српске”, КП 

''Градска чистоћа'' а.д. Градишка,  Шумско 

газдинство ''Градишка'' и слично).     
 

Број:01-022-277/16 

Датум:28.12.2016.године 

Г р а д и ш к а    

            ПРЕДСЈЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

 

                      

 На основу чл. 35. и 72. Статута 

Општине Градишка- (''Службени гласник 

општине Градишка'', бр. 3/14), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 28. 

децембра  2016. године,   д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма борачко-инвалидске 

заштите и  заштите цивилних жртава рата 

за 2017. годину 

 

I  

 Усваја се Програм борачко-инвали-
дске заштите и заштите цивилних жртава 

рата за 2017. годину 

 

II 

 Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке. 

 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-

ку општине Градишка“ 
 

Број:01-022-278/16 

Датум:28.децемар 2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 
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П Р О Г Р А М 
 

борачко-инвалидске заштите и  заштите 

цивилних жртава рата за 2017. годину 

 

I   УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Борачко-инвалидска заштита, као и 
заштита цивилних жртава рата у свом 

основном облику прописана је одговарајућим 

прописима који се односе на ову област. Циљ 

Програма борачко инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава рата (у даљем 

тексту: Програм) је да обухвати и допринесе 
да одређени допунски облици заштите, који 

нису обухваћени овим прописима, буду 

подржани средствима из буџета уз одређива-
ње носиоца и динамике њихове реализције. 

Програм се суштински углавном 

реализује кроз различите видове помоћи 
припа-дницима ових категорија, што му у 

једном дијелу даје социјални карактер, и у 

том дијелу је предвиђено повећање средстава 

за ту намјену у односу на претходни период. 

У доношење одлука о одобравању новчане 

помоћи, кроз учешће у комисији, учествују и 

представници Борачке организације општине 

Градишка, Општинске организације поро-

дица погинулих и несталих бораца Градишка 
(у даљем тексту: удружења ). 

Инвестициони дио се односи на 

помоћ у изградњи нових или адаптацији 
постојећих објеката за становање породица 

погинулих бораца Одбрамбено- -отаџбинског 

рата 1991-1995. године, као и стамбено 
угрожених бораца. Такође, имајући у виду да 

је Центра-лно спомен-обиљежје још увијеk 

незавршено, предвиђена су средства за испи-

сивање имена погинулих бораца на истом. 

Буџетом општине Градишка, за 

борачко-инвалидску заштиту и заштиту 
цивилних жртава рата укупно је предвиђено 

430.000,00 КМ, од тога за реализацију 

Програма, предвиђено је 285.000,00 КМ, а 

као подршка раду удружења предвиђено је 

145.000,00 КМ, како слиједи : 
 

- Помоћи корисницима и другим 

носиоцима  борачко инвалидске заштите 

................................................... 270.000,00  КМ 
- Исписивање имена погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-

1995. године на Централном спомен-

обиљежју......................................15.000,00 КМ 

- Дознаке из буџета удружењима 

.....................................................145.000,00 КМ 

 

II  ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА И ДРУГИМ 

НОСИОЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ 
 

Буџет општине Градишка за 2017. 

годину  предвиђа повећање средства помоћи 

корисницима из реда борачких категорија и 

другим носиоцима борачко- -инвалидске 
заштите у односу на претходни период. 

Предвиђени износ у висини од  270.000,00 

КМ користиће се на сљедићи начин: 

 

1. Помоћ у стамбеном збрињавању 
 

У 2017. години наставиће се са 

пружањем помоћи у стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида од I до IV категорије према Кона-

чној листи приоритета.                                                                                        
Предвиђена средства могу се користи-

ти за градњу или адаптацију властитих 

стамбених објеката. Средства помоћи износе 
до 6.000,00 КМ за градњу, односно до 

3.000,00 КМ за адаптацију стамбеног објекта. 

У оправданим случајевима помоћ се може 

одобрити и у већем износу од предвиђеног, 

ако је то потребно за коначно стамбено 

збрињавање корисника.   

Интервентна помоћ у стамбеном 

збрињавању намијењена је првенствено за 

рјеша-вање стамбених потреба осталих 
категорија ратних војних инвалида (од пете 

до десете категорије) кад нису у могућности 

да властитим средствима финансирају 
довршетак изградње започетих стамбених 

објеката. Помоћ по овом основу може се 

одобрити до 2.000,00 КМ, а у 2017. години 

наставиће се реализација одобрених помоћи 

по усвојеним захтјевима из претходне године. 

Нови захтјеви за стамбено збриња-

вање породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида могу се поднијети до 

31.03.2017. године. 

Стамбена комисија, на образложене 
иницијативе Борачке организације, може 

предложити Начелнику Општине да одобри 

једнократне новчане помоћи лицима из реда 

угрожених бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата у циљу њиховог трајног стамбеног 

збрињавања.  

За стамбено збрињавање породица 

погинулих бораца, ратних војних инвалида и 

бораца  утрошиће се 130.000,00 КМ. 
План утрошка средстава за поједине 

намјене утврђује стамбена комисија на осно-

ву програмских елемената и укупног броја 
захтјева. 
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Одлуку о одобравању помоћи, на при-

једлог комисије, доноси Начелник Oпштине. 

 

2. Новчане помоћи   

      
Једнократна новчана помоћ, а на 

основу захтјева,  најугроженијим лицима из 

реда борачких категорија и цивилних жртава 
рата може се одобрити првенствено за: 

- лијечење, 

- партиципацију дијела трошкова при 

куповини лијекова ван одобрене листе, 

- набавку ортопедских помагала, 

- плаћање дијела трошкова становања, 

-школовање дјеце погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата (набавка            

             уџбеника, школског прибора и др.) 

- помоћ одређеним категоријама из 
реда учесника и бораца НОР-а и 

- остале потребе ових корисника. 

 

Као критеријуми  приликом разматра-

ња захтјева цијениће се првенствено: 

- статус подносиоца захтјева 

- укупна примања породице по свим 

основама, 

- број чланова породице неспособних 
за привређивање, 

- здравствена и старосна ситуација, 

- број дјеце на школовању, 
- стамбена ситуација, 

- препорука интересних организација 

и  
- коришћење помоћи по истом основу 

код другог органа 

Одлуку о одобравању новчане помоћи 

доноси начелник Одјељења за борачко-      

инвалидску заштиту (у даљем тексту: наче-

лник Одјељења), на приједлог комисије коју 

именује Начелник Општине од представника 

Борачке организације општине Градишка, 

Општинске организације породица погину-
лих и несталих бораца Градишка (удружења) 

и радника Одјељења.  

Начелник Одјељења и комисија поче-
тком године утврђују оквирни план утрошка 

средстава за поједине облике помоћи. 

Помоћ по овом основу може се 

одобрити до 200,00 КМ, односно у изузетно 

тешким ситуацијама до 500,00 КМ. 

За ове намјене утрошиће се 95.000,00 

КМ, а средства помоћи одобравају се по 

правилу мјесечно.         

 

Дио предвиђених средстава за ове 
намјене може се у току године удружити са 

средствима удружења ради потпунијег задо-

вољавања одређених потреба корисника из 

реда борачких категорија. Одлуку о удружи-

вању средстава доноси Начелник Општине, а 

посебним протоколом се одређују активности 

које ће се реализовати кроз удружена сре-
дства, поступак и динамика одобравања сре-

дстава, као и друга питања од интереса за 

учеснике. 

 

3. Надокнада дијела трошкова сахране 
 

Надокнада дијела трошкова сахране је 

једнократни новчани износ који се одобрава 

за случај смрти: 

- ужег члана породице и родитеља 

погинулог борца, 

- ратног војног инвалида од I до IV 

категорије. 
 

На образложен приједлог Борачке 

организације надокнада дијела трошкова 

сахране може се изузетно одобрити за случај 

смрти борца одбрамбено- -отаџбинског рата, 

уколико нема чланова породице који би 

сносили трошко-ве сахране. 
 

Ова надокнада одобрава се и у 

случају: 

- сахране идентификованог несталог 
борца, 

- сахране идентификоване нестале 

ЦЖР-а  и  
- преношења посмртних остатака 

погинулог борца из другог мјеста на подручје 

општине Градишка. 
Одлуку о одобравању надокнаде 

доноси начелник Одјељења. По овом основу 

надокнада износи 350,00 КМ, а исплаћује се 

лицу (члану породице и др.) које је сносило 

трошкове сахране, односно Борачкој органи-

зацији или погребном предузећу за погребну 
опрему у случају сахране борца. За ове 

намjене утрошиће се 10.000,00 КМ. 

 

 

4. Помоћ за изградњу или одржавање 

спомен-обиљежја 
 

Помоћ за изградњу или одржавање 

спомен-обиљежја одобрава се носиоцу акти-

вности (Борачкој организацији, мјесној заје-

дници и др.), приликом изградње новог или 

за одржавање, односно санацију изграђеног 
спомен-обиљежја. 

Изузетно, на образложен приједлог 

удружења, помоћ се може одобрити породици 
погинулог борца за нужну санацију изграђе-
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ног надгробног споменика уколико постоји 

оправдана опасност за његово рушење, а 

породица није у могућности да сама у 

потпуно-сти сноси трошкове санације. 

У зависности од предрачунске врије-
дности радова помоћ се за изградњу новог 

или одржавање већ постојећег спомен-обиље-

жја погинулим борцима може одобрити до 
1.500,00 КМ, односно до 500,00 КМ за нужну 

санацију надгробног споменика погинулом 

борцу.  

Одлуку о одобравању средстава 

доноси начелник Одјељења. 

Начелник Општине може одобрити 

већи износ помоћи од предвиђеног, ако се са 

истом обезбјеђује потпуни завршетак радова 

на изградњи или санацији спомен- -

обиљежја. 
      За ове намјене утрошиће се 25.000,00 КМ. 

 

5. Обиљежавање годишњица и помена 
 

У циљу адекватног обиљежавања 

датума значајних за одбрамбено-отаџбински 

рат, предузеће се, према утврђеном календару 

активности које ће се, прије свега, односити 

на полагање вијенаца на спомен-обиљежја 

погинулим борцима тамо гдје су изграђена, 

односно полагање вијенаца на гробове поги-
нулих бораца у оним мјесним заједни-цама 

гдје спомен-обиљежја још нису изграђена. 

У провођењу свих  активности ће 
бити укључена Борачка организација, а сре-

дства за покриће трошкова обиљежавања 

годишњица и помена одобрава начелник 
Одјељења. 

За ову намјену утрошиће се 10.000,00 

КМ 

  

 

III ДОВРШЕТАК  ИЗГРАДЊЕ ЦЕНТА-

ЛНОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА 

    (исписивање имена погинулих бораца) 

 

Имајући у виду да је Централно 

спомен-обиљежје погинулим борцима Одбра-

мбено-отаџбинског рата 1991-1995. године 

само дјелимично завршено, намеће се 

потреба да се обезбиједи исписивање имена 

погинулих бораца. За извођене тих радова 

предвиђено је 15.000,00 КМ. 
 

IV  ЗАВРШНИ ДИО 

 

Из програмских ставки видљиво је да 

ће се и у 2017. години највише средстава 

издвојити за стамбено збрињавање породица 

погинулих бораца, ратних војних инвалида и 

бораца. 
 

И у наредном периоду у приоритету 

ће се рјешавати корисници према степену 

стамбене угрожености поштујући Уредбу и 

Правилник о стамбеном збрињавању . 

За ове намјене од укупно Програмом 
предвиђених 285.000,00 КМ, утрошиће се 

130.000,00 КМ. 
 

Такође, уколико то буде неопходно, у 

току године могућа су преусмјеравања про-

грамских средстава по појединим ставкама 

помоћи, чиме би се елиминисала крутост 

програма и његово прилагођавање стварним 
потребама корисника. 

Правне акте и одлуку о прераспореду 

средстава са појединих ставки доносиће 
Начелник Oпштине. 

 

Број:01-022-278/16 
Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

На  основу члана 13.став 2 Закона о 

заштити од пожара(„Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 71/12) и члана 35. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број: 3/14), Скупштина 
општине Градишка на 3. редовној сједници 

одржаној 28. децембра 2016. године донијела   

ј е  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програм заштите од пожара у 

општини Градишка за 2017.годину 
 

I 

 Усваја се Програм заштите од пожара 

у општини Градишка за 2017. годину 
 

II 

 Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове Одлуке 
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III 

 Ова Одлука  ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 

Број:01-022-279/16 

Датум:28.децембар 2016.године 

Г р а д и ш к а     
   ПРЕДСЈЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Миленко Павловић с.р. 

 

 

 
 

П Р О Г Р А М 
 

заштите од пожара у Општини 

Градишка за 2017.годину 

 

       Уводне напомене 
 
 Заштита од пожара је дјелатност од 

посебног државног интереса.  

 Заштита од пожара обухвата скуп мјера 

и радњи управне, организационе, техничке, 

образовне и пропагандне природе, које се 

предузимају у циљу спречавања избијања и 

ширења пожара, његовог откривања и гаше-

ња, те спасавање људи и материјалних добара 

угрожених пожаром. 
 Заштита од пожара организује се и 

спроводи у свим мјестима и на свим обје-

ктима који су изложени опасностима од 
избијања и ширења пожара. 

 

      Полазни елементи за израду програма  

 

 Полазна основа за израду Програма 

заштите од пожара у општини Градишка су 

законски оквири који дефинишу предметну 
област, План заштите од пожара општине 

Градишка, те статистички подаци из претхо-

дне године везани за интервенције на терену. 
 Послови на реализацији Програма су у 

оквиру посебне унутрашње организационе 

јединице општинске управе Професионалне 

ватрогасне јединице Градишка те осталих на-

длежних одјељења у општинској управи и ја-

вних предузећа који су укључени у програм. 

 Професионална ватрогасна јединица 

Градишка дјелује на територији општине Гра-

дишка (покрива површину од 762 km
2 

), а по 
потреби дјелује као испомоћ и код сусједних 

општина Србац, Лакташи и Козарска Дубица. 

 Према попису становништва из 2013 
год. на територији општине Градишка је по-

писано 56 727 становника, са укупно 17 452 

домаћинстава и 23 946 станова, са просје-

чном густином насељености у градском 

подручју од око 2000 становника по 1 km2, 

док је просјечна насељеност осталог дијела 
општине око 50 становника по 1 km2. 

 Индустријски и значајни привредни 

објекти као и објекти јавне намјене лоцирани 
су на подручју града Градишка као и у 

мјесним заједницама Нова Топола и Горњи 

Подградци.  

 У индустријским зонама повећане су 

пожарне опасности с обзиром на технолошки 

процес који се одвија, врсту материја које се 

прерађују и ускладиштавају. Висок пожарни 

ризик представљају капацитети у којима се 

прерађује дрво, пластика, хемијски  и 

металопрерађивачки погони.  
 На подручју града изграђени су објекти 

за становање у друштвеној својини спра-

тности П+2 до П+14, а у приватној својини 

углавном типа П+1. 

 У укупној површини општине повр-

шине под шумама су заступљене на 21 230 

ha, што чини 27,80 % укупне територије 

општине. Структуру ових шума чини преко 

90 % лишћари, док је остало шуме четинара 
у мјешовитој састојини буква-јела или под 

културом смрче. 

 Електроенергетски објекти на подручју 
општине су нивоа 110 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 

kV. На подручју општине постоје двије тра-

фостанице ТС 110/20/10 kV и 452 трафо-
станице 20/10/0,4 kV, од којих је 382 власни-

штво електродистрибутивног предузећа, а 70 

власништво привредних субјеката, највише у 

индустријској зони града. Одржавање трафо-

станица врши власник, а манипулације укљу-

чења и искључења објеката обавља електро-

дистрибутивно предузеће. 

 Водови 20(10) kV нa ширем вaнгрa-

дском подручју су углaвном рaдијaлни нaдзе-
мни водови, који полaзе од ТС 110/20/10 kV 

до трaфо стaница 20(10)/0,4 kV.Водови 0,4kV 

су углaвном рaдијaлни нaдземни водови који 
полaзе од TS 20(10)/0,4 kV до крaјњих потро-

шача електричне енергије. Ван градске 

средине су већим дијелом урaђени нa 

дрвеним стубовимa сa ужетом AlFe, a мaњим 

дијелом нa бетонским стубовимa сa AlFe 

ужетом, односно сaмоносивим кaбловским 

снопом СКС, гдје су проводници изоловaни.  

 У грaдском подручју нисконaпонскa 

мрежa је дјелимично урaђенa подземно, кaо и 

у пригрaдском подручју. Удио подземне 
кабловске мреже у укупној структури НН 

мреже је 2,50%, надземне мреже урађене 
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СКС-ом 10%, а надземне мреже урађене 

голим  AlFe проводницима је 87,50%. 

 На подручју општине постоји једна 

установа за предшколско васпитање, осам 

основних и три средње школе.  
 Остали значајнији објекти јавне намјене 

су: зграда општинске управе  општине 

Градишка, Општа болница, Дом  здравља, 
Основни суд, Културни центар Градишка, 

стадион Козара, аутобуска станица, тржница-

бувљак, царински терминал и др. 

 

 Табеларни приказ примарне заштите од 

пожара за 2014, 2015. и 2016. год.: (за 
2016.год. подаци су закључно са 15.12.2016. 

год). 

 

Редни 

број 

Класификација пожара 2014. год. 2015. год. 2016. год. 

1. Стамбени објекти (стан, кућа, 

викендица) 

13 8 9 

2. Индустријски и пословни 

објекти 

3 8 3 

3. Помоћни објекат (штале, 

гараже и сл.) 

7 12 11 

4. Пожар на инсталацијама 

(плин, електроинсталације) 

12 14 8 

5. Пожар димњака 32 37 30 

6. Пожар контејнера 21 36 27 

7. Шумски пожари 5 5 4 

8. Пожар на саобраћајном 

средству 

11 6 12 

9. Пожари ниског раслиња 

(ливаде, усјеви, путни 

појасеви, стрњишта, 

кукурузишта, дивље депоније 

смећа и сл.) 

7 43 20 

10. Техничке интервенције 

(спашавање у саобраћајним 
удесима, поплаве и сл.) 

154 78 57 

 

  

УКУПНО: 

 

265 

 

247 

 

181 

  
 Најчешћи узроци настанка пожара су: 

нехат и непажња,  неисправне електроинста-

лације и самоупала димњака.  
   
  На основу претходно наведених елеме-

ната Програм заштите од пожара општине 
Градишка се састоји из сљедећих сегмената: 

 

     1. Програм и мјере заштите од 

пожара за шуме и усјеве 
 

 Ради заштите шума од пожара и ради 

превентивне заштите од пожара на 

површинама под шумама, а у складу са 

Законом о заштити од пожара и Планом 

активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у Републици 
Српској у 2017. години (наведени План Влада 

РС доноси до 31.01.2017. године), потребно 

је спровести сљедеће мјере заштите: 
 

 
А) Израдити оперативни План 

заштите oд пожара у складу са предвиђеним 

активностима у реализацији спровођења мје-

ра превентивног дјеловања из  Плана акти-

вности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у Републици 

Српској у 2017. години, који се доставља 

Професионалној ватрогасној јединици Гради-

шка, најкасније до 15.03.2017. године, који 
треба да садржи сљедеће: 

 -начин обавјештавања (бројеви теле-

фона одговорних особа); 

 -  списак одговорних особа; 

 - списак алата са којим располаже ШГ 

«Градишка» Градишка и локација смјештаја  
истог; 

 - списак излетишта на којима ће се у 

дане викенда и празника обављати појачане 
контроле од стране чуварске службе;  
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 -постављати знакови забране и упозо-

рења, као и знакови дозвољеног ложења 

ватре; 

 - посебну пажњу посветити шумама 

уз пољопривредна имања, те постављати 
знакове упозорења и забране ложења ватре; 

 -доставити спискове противпожарних 

група Професионалној ватрогас-ној јединици 
Градишка по чуварским реонима (рок 

извршења до 15.03.2017. године).  
 

Б) Предузећа и друга правна лица, 

државни органи, самостални привредници и 

појединци  морају ради смањења опасности 
од пожара у шумама посебно спроводити 

сљедеће мјере:  

а)правовремено проређивати састоји-не, 

        б) кресати и уклонити сухо грање, сухе 

траве, сухих иглица четинара, маховине, сухе 

шумске простирке и сл. те успостављати 
одговарајући  шумски ред, 

        в) уредити и одржавати уређене проти-

впожарне просеке у таквом стању који спре-

чавају ширење пожара и омогућавају лак 

приступ и успјешно гашење   пожара. 
 

 Перманентно радити на спровођењу 

општинске Одлуке о мјерама заштите од 

пожара број: 01-022-141/12 од 19.06.2012. 

године (носиоци активности Професионална 

ватрогасна јединица Градишка, Комунална 
полиција Градиш-ка, инспекцијске службе 

шумарства и заштите животне средине).  

  

 2. Програм мјера заштите објеката за 

колективно становање и приватних 

стамбених објеката 
 

У оквиру превентивних мјера 

заштите од пожара, на подручју општине, ће 
се организовати периодичне акције: 

- Акција на уређењу насеља и 

објеката (чишћење тавана, подрума и других 
мјеста) од запаљивих отпадних материјала, 

чији је носиоц у зградама колективног стaно-

вања Заједница етажних власника, а у инди-
видиалним стамбеним објектима, власници 

истих. Ова акција ће се организовати од 

стране наведених субјеката у сарадњи са 

Одјељењем за комуналне и стамбене послове, 

комуналном полицијом, КП ''Градска чисто-

ћа'' а.д. Градишка, (једном годишње и то у 
почетку пожарне сезоне, а по потреби и 

чешће).  

Носилац за израду програма ове 
акције је Одјељење за комуналне и стамбене 

послове општине Градишка. 

 2.  Обезбиједити досљедну примјену 

Одлуке о комуналном реду, а посебно у 

дијелу који се односи на контролу одлага-

лишта комуналног отпада  и забрану форми-

рања дивљих депонија, паљења истих, те 
изазивања опасности од пожара, (носилац 

активности комунална полиција). 

 3. За заинтересоване заједнице 
етажних власника урадити обуку из области 

заштите од пожара, (носилац активности ПВЈ 

Градишка). 

 4. У стамбеним објектима вршити 

допуну и набавку опреме за почетно гашење 

(п.п. апарати и унутрашњи хидранти, носи-

оци активности органи управљања у 

заједницама етажних власника). 

 5. Набавка возила аутољестве, како би 

се повећала ефикасност и проширила могу-
ћност тактичког дјеловања приликом инте-

рвенција на вишеспратним објектима. Наиме, 

како је по усвојеном Плану заштите од 

пожара општине Градишка планирана и 

набавка наведеног специјалног ватрогасног 

возила, а ради се о значајној инвестицији (cca 

1.200.000 КМ ), потребно је приступити 

планирању и изради финансијске констру-

кције за набавку возила аутољестве, (носилац 
активности Начелник Општине и Професи-

онална ватрогасна јединица Градишка). 

 6. У регулационим плановима 
приликом планирања даље изградње, омогу-

ћити прилаз јавним, пословним и привре-

дним објектима са најмање двије стране, а по 
могућности обезбједити кружни ток саобра-

ћаја, (носилац активности Одјељење за про-

сторно уређење и грађење општине 

Градишка). 

 7. Обезбиједити означавање назива 

улица са таблама на којима су нови називи 

улица, као и извршити нумерацију истих, 

(носилац активности Одјељење за комуналне 

и стамбене послове општине Градишка). 
 

 3. Програм мјера заштите  од  

пожара  у  предузећима,  другим правним 

лицима, удружењима грађана и државним 

органима 
 

 Организовање и спровођење мјера 

заштите од пожара у предузећима, другим 

правним лицима, удружењима грађана и 
државним органима спроводи се у складу са 

Законом о заштити од пожара и плановима 

заштите од пожара у наведеним субјектима. 
 Надзор над спровођењем мјера 

заштите од пожара одређених Законом о 

заштити од пожара и плановима заштите од 
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пожара, као и над спровођењем прописа о 

техничким нормативима у погледу заштите 

од пожара врши Одјељење инспекције 

заштите од пожара при Републичкој управи 

за инспекцијске послове Републике Српске.  
 

     4. Програм рада Професионалне 

ватрогасне јединице Градишка у вези 

реализације мјера заштите од пожара за 

чије извршење  је задужена према  Плану 

заштите од пожара општине Градишка 
 

        Професионална ватрогасна јединица 

Градишка, у складу са Законом о заштити од 
пожара и Планом  од пожара и Планом за-

штите од пожара општине Градишка врши 

контролу спровођења мјера заштите од 
пожара у: 

  1. Објектима за колективно становање, 

Записник о извршеној контроли  мјера 
заштите од пожара у објектима за колективно 

становање  доставља се Одјељењу заштите 

од пожара при Републичкој управи за 

иснпекцијске послове, те Одјељењу за 

просторно уређење и грађење и Одјељењу за 

комуналне и стамбене послове општинске 

управе општине Градишка. 

   2.Контрола функционалности и 

исправности водозахвата и уличних   хидра-
ната. 

О извршеној контроли се сачињава 

записник који се доставља Одјељењу заштите 
од пожара при Републичкој управи за 

иснпекцијске послове и предузећу  предузећу  

КП «Водовод» а.д. Градишка. 
 Наведене контроле спровођења мјера 

заштите од пожара се врше у складу са 

чланом 73. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, број: 71/12), а 

овлаштење за вршење контроле наведених 

мјера заштите од пожара издаје старјешина 
ПВЈ Градишка у складу са чланом 9.3. Плана 

заштите од пожара општине Градишка. 

 

              5. Извјештај о Програму опремања 

Професионалне ватрогасне јединице Гра-

дишка за 2016. године, те усвајање Плана 

техничког опремања ПВЈ Градишка у 

складу са чланом 81. став 2. тачка б. Зако-

на о заштити од  пожара за 2017. годину. 

 

        5.1. Извјештај о Програму опремања 

Професионалне ватрогасне јединице 

Градишка за 2016. годину 
 

 У текућој години завршена је реали-
зација два пројекта техничког опремања која 

су одобрена и реализирана средствима 

Ватрогасног савеза Републике Српске на 

основу Плана техничког опремања на који 

сагласност даје Влада Републике Српске.  
 

Извшена је набавке сљедеће опреме: 

        1.  Ватрогасно возило за гашење пожара на 

отвореном простору, вриједност пројекта 
106.926,89 КМ; 

   2. Ватрогасно возило за превоз опре-

ме за техничке интервенције, вриједност 

пројекта 52.650,00 КМ. 

 

5.2.  План  техничког опремања 

Професионалне ватрогасне јединице       

Градишка за 2017. годину у складу са 

чланом 81. став 2. тачка а. и б. Закона о 

заштити од пожара за 2017. године 

 

Реализација наведеног Плана ће се 
остварити из сљедећих извора: 

         - средства  за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара (приходи  буџета 

општине – конто 722467), планирани износ 

средстава 90.000,00 КМ); 

               -средства одобрена према 

достављеном пројекту за техничко опремање 

путем Ватрогасног савеза Републике Српске, 

(планирани износ 200.000,00 КМ). 
 

 Из прихода буџета општине извршћи 
се прва фаза санације ватрогасног дома -    

предвиђена је надоградња ватрогасног дома, 

те изградња крова, те дио унутрашњих 
радова – вриједност пројекта 90.000,00 КМ. 
 

   Реализација пројекта набавке малог ватро-

гасног возила према типизација ватрогасних 

возила и норми ЕN 1846 (носивост до 6,5 t, 

продужена кабина 1+2+4, са надоградњом од 
Al профила,  резервоар за воду до 1000 l, 

пумпа високог притиска, два високотлачна 

витла за брзо интервенисање, телескопски 
расвјетни стуб, преносна опрема за интерве-

нције у саобраћајним инцидентима, уређаји 

за заштиту органа за дисање са припадајућим 
носачима и остала ватрогасна опрема у скла-

ду са прописаном типизацијом ватрогасних 

возила –вриједност пројекта 200.000,00 КМ. 

 

 6. Програм стручног усавршавања и 

оспособљавања запослених у Професиона-

лној  ватрогасној јединици Градишка 
 

Програм стручног оспособљавања и 

усавршавања Професионалних ватрогаса-ца 

у 2017. години спроводи се на основу сагла-
сности од стране Инспектората на доста-
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вљени програм од стране ПВЈ Градишка, а на 

основу члана 46. став 2. Закона о заштити од 

пожара («Службени гласник РС», 71/12). 
 

7.  Програм за планирање мјера за побо-

љшање организације заштите од пожара 

на нивоу општине 
 

У оквиру овог програма планирати и 

спровести активности на изради новог  Плана  

заштите од пожара за општину Градишка 

(задњи План је донешен 13.03.2007. године 

Одлуком Скупштине општине број: 01-022-

41/07), а исти се доноси у складу са чланом 

13. став 2. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, број: 71/12).  
Према прописаној методологији 

неопходно је унијети све измјене у Плану, а 

које битно утичу на укупно пожарно опте-
рећење општине, а на основу којег се обавља 

пројектовање у вези реализације мјера за-

штите од пожара, те се врши усклађивање са 
просторним плановима, регулационим плано-

вима и урбанистичким пројектима, односно 

План заштите од пожара се усклађује сваке 

пете године са средњорочним плановима 

развоја (према тачки 18. Методологије за 

израду Плана заштите од пожара који доноси 

скупштина општине ( „Службени гласник 

РС“, број: 32/13)).  

 

 8. Програм осталих активности – 

пропагандна активност 
 

        Путем електронских и штампаних меди-

ја обављати редовно информисање  о акти-

вностима Професионалне ватрогасне једини-

це Градишка, превентивно преко медија 

упозоравати грађане на могуће опасности, 

нарочито у периодима када су изразито пово-
љни услови за настанак пожара, (поготово 

пожара на отвореном простору). 

          Обављати редовно постављање плаката 
са упозорењима у вези заштите шума и усје-

ва, као и постављање плаката у свим заједни-

цама за колективно становање и установама о 
начину поступања у случају пожара. 

        Носиоци ове активности су предузећа 

која су у оквиру своје дјелатности задуже-на 

за спровођење мјера заштите од пожара  за 

шуме и пољопривредне површине.  
 

Број:01-022-279/16 

Датум:28.децембар 2016.године 
Г р а д и ш к а     

   ПРЕДСЈЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 24. став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу (”Службени 

гласник Републике Српске”, број: 55/10) који 

се примјенјује на основу члана 192. Закона о 

уређењу простора и грађењу (”Службени 
гласник Републике Српске”, број: 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 39. став 2 тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 35. став 2. Статута општине Градишка 

( „Службени гласник општине Градишка“, 

број3/14 ), Скупштина општине Градишка, на 

сједници одржаној   дана 28.12.2016. године, 

д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу  Урбанистичког плана Горњих 

Подградаца 2014-2034. године 
 

I 
Доноси се Урбанистички план 

Горњих Подградаца 2014-2034. године (У 

даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у текстуалном и 

графичком дијелу Плана. 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуа-

лног и графичког дијела. 
Текстуални дио Плана садржи: 

 

А. ПРИПРЕМА 
 

А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА 

А.1.а. Анализа Одлуке о приступању 

изради Плана  

А.1.б. Подлоге за израду Плана 

А.1.в. Природна добра од великог и 

изузетног значаја 

А.1.г.  Непокретна културно-историјска 
добра од великог и изузетног значаја 

А.1.д. Анализа претходно рађених 

докумената просторног уређења  
А.1.ђ. Наслијеђене планске обавезе 

А.1.е. Информациони основ 

 

А.2. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ-

БАВЉЕНА У ФАЗИ СТРУЧНЕ ПРИПРЕ-

МЕ 
 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА  СТАЊА 
 

Б.1. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 

     Б.1.а. ПРОСТОР  

Б.1.а.1.   Природни услови  

Б.1.а.2.   Остварени урбани развој  
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Б.1.а.3.   Правни и имовински 

статус земљишта 

Б.1.а.4.   Остварена организација 

простора 

Б.1.а.5.   Заштита животне средине 
и заштита од 

елементарних непогода, 

технолошких опасности и 
ратних дејстава 

Б.1.а.6.   Земљишна политика 

Б.1.а.7.   Процеси конверзије 

намјене земљишта 

Б.1.а.8.   Контролисан и 

неконтролисан урбани развој 

Б.1.а.9.   Земљишта контактних зона 

Б.1.а.10. Земљишта у функцији 

заштите 

Б.1.а.11. Комунална опремљеност 
Б.1.а.12. Идентификовање градских 

дијелова 

 

Б.1.б. СТАНОВНИШТВО  

Б.1.б.1. Демографски развој 

Б.1.б.2. Структура становништва  

Б.1.б.3. Дистрибуција 

становништва 

 

Б.2. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  

Б.2.а. Становништво  

Б.2.б. Природни ресурси 
Б.2.в. Антропогени ресурси 

Б.2.г.  Простор 

 

Б.3. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИО-

НИСАЊЕ ПРОСТОРА 

Б.3.а. Стамбени фонд  

Б.3.б. Центри са распоредом и 

капацитетима јавних служби 

и садржаја  

Б.3.в. Привреда 

Б.3.г. Непривреда 

Б.3.д. Инфраструктура 
Б.3.ђ. Урбано зеленило 

 

Б.4. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 
Б.4.а. Културно-историјско 

наслијеђе  

Б.4.б. Наслијеђе природе  

Б.4.в. Ресурси 

 

Б.5. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕ-

НОСТИ И ФУНКЦИОНИСАЊА 

ПРОСТОРА 

Б.5.а. Природни услови 

Б.5.б. Природни ресурси 
Б.5.в. Становништво 

Б.5.г.  Стамбени фонд 

Б.5.д.  Инфраструктура (комунална 

опремљеност) 

Б.5.ђ.  Привреда 

Б.5.е.  Непривреда 

Б.5.ж. Заштита животне средине 
Б.5.з.  Културно-историјско 

наслијеђе 

Б.5.и.  Наслијеђе природе 
Б.5.ј.   Правни и имовински статус 

земљишта 

Б.5.к.  Земљишта контактних зона 

Б.5.л.  Земљишта у функцији 

заштите 

Б.5.м. Процеси конверзије намјене 

земљишта 

Б.5.н. Земљишна политика 

Б.5.њ. Урбани стандард 

Б.5.о. Урбани развој 
Б.5.п. Организација простора 

 

В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

В.1.а. Природни услови 

В.1.б. Природни ресурси 

В.1.в. Становништво 

В.1.г.  Стамбени фонд 

В.1.д. Инфраструктура 
В.1.ђ. Привреда 

В.1.е. Непривреда 

В.1.ж. Заштита животне средине 
В.1.з.Културно-историјско 

наслијеђе 

В.1.и. Наслијеђе природе 
В.1.ј.  Правни и имовински статус 

земљишта 

В.1.к. Земљишта контактних зона 

В.1.л. Земљишта у функцији 

заштите 

В.1.м. Процеси конверзије намјене 

земљишта 

В.1.н. Земљишна политика 

В.1.њ. Урбани стандард 
В.1.о. Урбани развој 

В.1.п. Организација простора 

 

Г. ЦИЉЕВИ 

 

Г.1.а. Природни услови 

Г.1.б. Природни ресурси 

Г.1.в. Становништво 

Г.1.г.  Стамбени фонд 

Г.1.д. Инфраструктура 

Г.1.ђ. Привреда 

Г.1.е. Непривреда 

Г.1.ж.Заштита животне средине 
Г.1.з. Културно-историјско насли-

јеђе 
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Г.1.и. Наслијеђе природе 

Г.1.ј.  Правни и имовински статус 

земљишта 

Г.1.к. Земљишта контактних зона 

Г.1.л. Земљишта у функцији 
заштите 

Г.1.м. Процеси конверзије намјене 

земљишта 
Г.1.н. Земљишна политика 

Г.1.њ.Урбани стандард 

Г.1.о. Урбани развој 

Г.1.п. Организација простора 

 

Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА  РАЗВОЈА) 

Д.1.а. Природни услови и ресурси, 

Д.1.б. Становништво, 

Д.1.в. Стамбени фонд, 

Д.1.г.  Инфраструктура, 
Д.1.д. Привреда, 

Д.1.ђ. Непривреда, 

Д.1.е. Културно-историјско наслије-

ђе, 

Д.1.ж. Наслијеђе природе, 

Д.1.з. Урбани стандард, 

Д.1.и. Урбани развој, 

Д.1.ј.  Организација простора. 

 

Ђ. ПЛАН 

Ђ.1.а. Концепција уређења 

простора 
Ђ.1.б. Границе уже и шире урбане 

зоне 

Ђ.1.в. Границе осталих земљишта у 
обухвату плана и контактним 

зонама 

Ђ.1.г. Критеријуми за формирање 

зона ( цјелина и подцјелина) 

Ђ.1.д. Урбанистички и други 

услови за уређење градског 

грађевинског земљишта  

и  других земљишта по 

цјелинама 
Ђ.1.ђ. Природни услови са мјерама 

за заштиту, очување и 

активирање природних     
ресурса 

Ђ.1.е. Пожељна земљишна 

политика 

Ђ.1.ж. Распоред и концепција 

општих центара, стамбених 

зона, јавних функција, 

радних  зона, као и центара 

рекреације 

Ђ.1.з. Мјере заштите културно-

историјског наслијеђа, наслијеђа 
природе и 

           заштита животне средине 

Ђ.1.и. Мјере заштите људи и добара 

за случај елементарних 

непогода, 

           ратних катастрофа и 

технолошких акцидената 
Ђ.1.ј.  Рјешења саобраћајне, водне, 

енергетске, комуналне и друге 

инфраструктуре 
Ђ.1.к. Критеријуми и правила за 

уређење, коришћење и 

изградњу свих врста 

планираних објеката и зона, 

односно намјена 
 

Графички дио Плана садржи: 

 

КАРТЕ СТАЊА 

 

А1.    границе обухвата плана  са дефиниса-

ним урбаним блоковима                         1:5000 
А2.    карта власништва над земљиште 1:5000 

А3. синтезна карта постојеће намјене 

површина                                                  1:5000 

  А.3а.становање                           1:5000  

             А.3б. друштвене дјелатности и радне 

зоне                                      1:5000  

А.3в.природни ресурси–шуме, пољопр. 

површине и урбано зеленило   1:5000  

 
А4.    ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ    

А.4а. геолошка карта    1:5000 

А.4б. хидрогеолошка карта   1:5000 
А.4в.инжењерско-геолошка карта   

                                                       1:5000 

А.4г. сеизмолошка карта             1:5000 
 

А5.    КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ  

          А.5а. саобраћајна инфраструктура

     1:5000 

А.5б. хидротехничка инфраструктура                     

                 1:5000 
А.5в. електроенергетска и телекому-

никациона инфраструктура-               1:5000 

 

А.6.   ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОПЛАНСКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА  

А.6а. извод из пп општине градишка  

до 2020.                                               1:50000 

А.6б. извод из уп горњи подградци  из 

1989.                                                    1:50000 

 

КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

 

Б1.  СИНТЕЗНА КАРТА ПЛАНИРАНЕ 
НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА   1:5000 
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Б2. ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА 

Б.2а.  становање               1:5000 

Б.2б.  друштвене дјелатности, спорт и 

рекреација                            1:5000 

Б.2в.  радне зоне               1:5000  
 

Б3. ИНФРАСРУКТУРА 

Б.3а. план саобраћајне инфраструктуре                    
     1:5000 

Б.3б. план хидротехничке инфрастру-

ктуре                          1:5000 

Б.3в. план електроенергетске и телекому-

никационе инфраструктуре              1:5000 

 

III 

Елаборат Плана, израђен од стране 

«Урбис центар» д.о.о. Бањалука, налази се у 

прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио. 
 

IV 

План се излаже на стални јавни увид 

код одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган из тачке  IV ове одлуке.  

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке 
престају да важе раније донесени просторно-

плански документи проведбеног карактера, у 

дијелу у којем нису у сагласности са овим 
Планом. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

по објављивању у “Службеном гласнику 

Општине Градишка”. 
 

Број:01-022-280/16   
Датум: 28.12.2016.године        

Градишка                        

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 4. став 3. Закона о 

порезу на непокретности (''Службени гласник 

Републике Српске'', брoj 91/15), члана 39. 
став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике'', бр. 97/16) и 

члана 35. став 2 Статута општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'', бр. 

3/14), Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној дана, 28.12.2016. године, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по 

зонама на подручју општине Градишка за 

потребе утврђивања пореза на 

непокретности у 2017. години 
 

I 

 Овом oдлуком  се утврђује висина 

вриједности непокретности по зонама на 

подручју општине Градишка на дан, 31.12. 

2016. године, која ће се користити у сврху 
утврђивања пореза на непокретности у 2017. 

години. 
 

II 

 Непокретност у смислу ове одлуке је 
одређена чланом 2. став 2. Закона о порезу на 

непокретности (''Службени гласник Републи-

ке Српске'', број 91/15) и  представља земљи-

ште са свим оним што је трајно спојено с 

њим или што је изграђено на површини 

земљишта, изнад или испод земљишта и 

подразумијева: 

 1. земљиште (грађевинско, пољопри-

вредно, шумско, индустријско и остало) и 
 2. грађевинске објекте (стан, кућа, 

пословни, индустријски и други објекти). 
  

III 

За утврђивање вриједности непокре-

тности из тачке II ове одлуке територија 

општине Градишка се дијели на зоне и то: 

− шест зона градског грађевинског 

земљишта (градске зоне) 

− пет зона осталог грађевинског 

земљишта (ванградске зоне) и  

− земљиште ван урбаног подручја 

(земљиште ван зоне). 
 

IV 

Зоне градског грађевинског земљи-

шта су одређене Одлуком о уређењу просто-
ра и грађевинском земљишту (''Слу-жбени 

гласник општине Градишка'', број 6/14), осим 

ако за поједина подручја овом одлуком није 
другачије одређено. 

 

V 

Остало грађевинско земљиште је 

одређено Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 6/14) и  овом 

одлуком.  



Број   9                    „Службени гласник општине Градишка“                                           Страна     

 

89 

Остало грађевинско земљиште се 

дијели на пет ванградских зона и земљиште 

ван урбаног подручја (ван зоне). 

Ванградске зоне обухватају 

земљиште у урбаним подручјима у 
одређеним катастарским општинама на 

подручју општине Градишка, а како слиједи: 

- Ванградска зона 1 обухвата: 
подручја дијелова катастарских општина Бок 

Јанковац, Брестовчина, Жеравица, Козинци, 

Лисковац, Нова Топола и Чатрња, који нису у 

обухвату зона градског грађевинског 

земљишта. 

- Ванградска зона 2 обухвата: 

подручја катастарских општина: Берек, 

Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Доњи 

Карајзовци, Дубраве, Елезагићи, Кочићево, 

Ламинци Брезици, Ламинци Сређани, 
Лужани, Машићи, Петрово Село, Ровине, 

Рогољи, Романовци, Сеферовци, Трошељи и 

Чикуле. 

- Ванградска зона 3 обухвата подручја 

катастарских општина: Бистрица, Буквик, 

Буковац, Врбашка, Доњи Подградци, 

Драгељи, Орахова, Требовљањи, Церовљани 

и Цимироти. 

 
- Ванградска зона 4 обухвата 

катастарске општине: Бараји, Гашница, 

Горња Долина, Горња Јурковица, Горњи 
Подградци, Греда, Доња Долина, Доња 

Јурковица, Јазовац, Ламинци Дубраве, 

Ламинци Јаружани, Мачковац, Милошево 
Брдо, Миљевићи, Ново Село, Орубица, 

Совјак, Средња Јурковица, Турјак и 

Шашкиновци. 

- Ванградска зона 5 обухвата 

катастарске: Грбавци, Јабланица, Кијевци, 

Козара, Мичије, Самарџије и Челиновац. 

Земљиште ван убаног подручја је 

земљиште у обухвату Просторног плана 

општине Градишка 2005-2020. године, које 
није у обухвату урбаних подручја утврђених 

овим планом. 

   

VI 

Висина вриједности непокретности 

на подручју општине Градишка износи: 

 

1. ГРАДСКА ЗОНА 1 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.......................................35,00 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................6,08 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 
земљишта......................................10,03 KM/m2 

г) вриједност индустријског 

земљишта......................................12,15 KM/m
2
 

д) вриједност осталог земљи-

шта..................................................6,08 KM/m2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-
СТАН............................................1.035,00 

KM/m2 

е) вриједност грађевинског објекта-
КУЋА..........................................931,50 KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ..........1.480,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.........520,00 

KM/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ................1.035,00 KM/m2 

 

2. ГРАДСКА ЗОНА 2 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.......................................25,00 КМ/m
2
 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................5,06 KM/m2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................8,34 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 

земљишта.....................................10,12 KM/m
2
 

д) вриједност осталог 
земљиш............................................5,06 KM/m2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...............................................990,00 
KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА...........................................891,00 KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.435,00 KM/m2 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....495,00 KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ  ОЈЕКТИ......................990,00KM/m
2
 

 

3. ГРАДСКА ЗОНА 3 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.......................................22,00 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................4,05 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................6,69 KM/m2 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................8,10 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта.......................................4,05 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...........................................900,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА...........................................810,00 KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.325,00 KM/m
2
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з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....465,00 KM/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............. .....900,00 KM/m2 

 

4. ГРАДСКА ЗОНА 4 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.......................................22,00 КМ/m
2
 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................2,70 KM/m2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................4,46 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................5,40 KM/m
2
 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................2,70 KM/m2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...........................................900,00 KM/m
2
 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА......................................... 810,00 KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.260,00 KM/m2 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....432,00 KM/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................900,00 KM/m
2
 

 
 

5. ГРАДСКА ЗОНА 5 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................8,50 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................2,03 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................3,34 KM/m2 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................4,05 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................2,03 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...........................................900,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-
КУЋА..................................... ......810,00KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.260,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....432,00 KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................900,00 KM/m2 

 

6. ГРАДСКА ЗОНА 6 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................5,40 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................1,35 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................2,23 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................2,70 KM/m
2
 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................1,35 KM/m2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-
СТАН...........................................810,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА............................................720,00KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.120,00 KM/m2 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....432,00 KM/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ...................810,00 KM/m
2
 

 

7. ВАНГРАДСКА ЗОНА 1 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................4,50 КМ/m
2
 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................2,70 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................3,33 KM/m2 

г) вриједност индустријског 

земљишта......................................2,02 KM/m
2
 

д) вриједност осталог 

земљишта.......................................1,01 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-
СТАН...........................................720,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА................................... .......630,00 KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.050,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ......380,00KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ...................720,00 KM/m
2
 

 

8. ВАНГРАДСКА ЗОНА 2 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта........................................4,50 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................2,00 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................3,24 KM/m2 

г) вриједност индустријског 
земљишта........................................2,02 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта.........................................1,01KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...........................................720,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА.................................. ........630,00 KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.050,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ......380,00KM/m2 
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и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................720,00KM/m
2
 

 

9. ВАНГРАДСКА ЗОНА 3 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................4,50 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................1,50 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................3,24 KM/m2 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................2,02 KM/m
2
 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................1,01 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН..........................................720,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА...........................................630,00 KM/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.050,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ......380,00KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................720,00 KM/m
2
 

 

10. ВАНГРАДСКА ЗОНА 4 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................4,50 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................1,26 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................2,43 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 
земљишта........................................2,02 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................1,01 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН.........................................720,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-

КУЋА.......................................... 630,00 KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ...........1.050,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....380,00 KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................720,00 KM/m2 

 

11. ВАНГРАДСКА ЗОНА 5 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................3,60 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................0,90 KM/m2 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................1,62 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 
земљишта........................................2,02 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................1,01 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН...........................................720,00 KM/m2 

е)вриједност грађевинског објекта-
КУЋА.................................. .........630,00KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ..............900,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....306,00 KM/m2 

и) вриједност грађевинског објекта-

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.....................720,00KM/m
2
 

 

12. ВАН ЗОНЕ 
а) вриједност градског грађевинског 

земљишта.........................................3,60 КМ/m2 

б) вриједност пољопривредог 

земљишта........................................1,01 KM/m
2
 

в) вриједност шумског 

земљишта........................................1,67 KM/m
2
 

г) вриједност индустријског 

земљишта........................................2,02 KM/m2 

д) вриједност осталог 

земљишта........................................1,01 KM/m
2
 

ђ) вриједност грађевинског објекта-

СТАН.........................................720,00 KM/m
2
 

е)вриједност грађевинског објекта-
КУЋА.......................................... 630,00 KM/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ..............900,00 KM/m
2
 

з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ.....306,00 KM/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта-
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ....................720,00 KM/m2 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка'', а примјењиваће се од 

01.01.2017. године. 
 

Број:01-022-281-281/16 

Датум:28.12.2016.године  

Градишка   
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 8. Закона о порезу на 

непокретности (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 91/15), члана 39. став 2. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 
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Градишка (''Службени гласник општине Гра-

дишка'', број 3/14) Скупштина општине 

Градишка на  сједници одржаној дана, 28.12. 

2016. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о  утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности  на подручју 

општине Градишка за 2017. годину 

   

    I 

Овом одлуком одређује се пореска 

стопа за опорезивање непокретности на 

подручју општине Градишка за 2017. годину. 
 

   II 

Непокретностима у складу са законом 
и овом одлуком сматрају се земљиште (гра-

ђевинско, пољопривредно, шумско, инду-

стријско и остало) и грађевински објекти 
(стан, кућа, пословни, индустријски и остали 

објекти).  
 

III 

Пореска стопа за опорезивање непо-

кретности утврђује се у висини од 0,15 %. 

 

 

IV 

Изузетно од тачке III ове одлуке, 

пореска стопа за опорезивање непокретности 
у којима се непосредно обавља производна 

дјелатност утврђује се у висини од 0,10 %. 

Под непокретностима из претходног 
става, подразумијевају се објекти за прои-

зводњу и објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, уколико 

чине заокружену производну цјелину. 
 

 V 

Пореска основица за обрачун пореза 

на непокретност је процијењена тржишна 

вриједност непокретности на дан 31.12.2016. 
године. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Градишка“, а примјењиваће се од 

01.01.2017. године. 

 

Број:01-022-282/16 

Датум: 28.12.2016.године 

Г р а д и ш к а 
                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                               Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 7. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, број  4/12) и чл. 35. и 72. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник Општине Градишка“, број 3/14) 
Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана, 28.12.2016. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
 

о измјенама и допунама 

 одлуке о комуналним таксама 
 

Члан 1. 
 

             (1) У тарифи комуналмих такса, која 

је саставни дио Одлуке о комуналним 
таксама, (''Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 7/12 и 8/13) у тарифном броју 

3 ријечи: ''закључења уговора о закупу јавне 
површине“, мијењају се ријечима: ''издавања 

одобрења за заузимање јавне површине“. 

              (2) Иза тарифног броја 3. додаје се 

тарифни број 3 а који гласи: 

 

             ''Тарифни број 3 а   

 

            Комунална такса за коришћење про-

стора на јавним површинама за: 
             

а) Постављање киоска: 

 
              По 1 m2  у I и II зони градског 

грађевинског земљишта..................... 8,00 КМ, 

              у III и осталим зонама градског 
грађевинског земљишта...................... 5,00 КМ  

             и изван обухвата градског 

грађевинског земљишта ....3,00 КМ, мјесечно. 

 

б) Постављање љетних башта испред 

угоститељских објеката: 
 

   По 1 m2  у I зони градског 

грађевинског земљишта.......10,00 КМ, 

   у II зони градског грађевинског 

земљишта............................... 8,00 КМ, 

   у III зони градског грађевинског 

земљишта.................................6,00 КМ      

   и  у IV и осталим зонама градског 

грађевинског земљишта........ 4,00 КМ, 

мјесечно. 
 

в) Постављање полица за робу и 

тенди испред пословних простора:            
 

  По 1 m
2
  у I зони градског 

грађевинског земљишта........ 6,00 КМ, 
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  у II зони градског грађевинског 

земљишта.............................. 5,00 КМ, 

  у III зони градског грађевинског 

земљишта.................................4,00 КМ  

  и у IV и осталим зонама градског 
грађевинског земљишта.........3,00 КМ, 

мјесечно. 

 
г) Постављање продајних столова за 

продају козметике, рукотворина и 

других  садржаја (апарати за 

сладолед, кокице, кестење и сл.), 

мјесечно 

 

              у I зони градског грађевинског 

земљишта.......................................... 40,00 КМ, 

              у II зони градског грађевинског 

земљишта.......................................... 30,00 КМ, 
              у III зони и осталим зонама градског 

грађевинског земљишта................... 20,00 КМ. 

 

              Максимална површина по продајном 

столу (тезги) износи 4,00 m
2
. 

     

д)  Дневно заузимање јавних површи-

на за један дан заузимања износи, без обзира  

на зону: 
По m2  за површину до 20 m2.8,00 КМ, 

за површину од 20 до 50 m2 ...4,00 КМ  

и за површину преко 50 m
2
 ...3,00 КМ. 

 

Напомена: 

              Таксена обавеза из тачке за садржај 
из тачке а) настаје приликом издавања 

одобрења за заузимање јавне површине у 

склопу издавања локацијских услова. 

              За садржаје из тачке б) до д)  настаје 

приликом издавања одобрења за заузимање 

јавне површине. 

             Таксена обавеза за садржаје из овог 

тарифног броја која износи укупно до 500,00 

КМ плаћа се одједном,  а ако иста износи 
преко 500,00 КМ, може се платити у двије 

једнаке рате.“ 

 
           (2) У истој тарифи тарифни број 4 

мијења се и гласи: 

 

''Тарифни број 4  

 

          - Истицање рекламе на јавним и другим 

површинама дуж локалних путева и градских 

улица за споствено рекламирање годишње : 

 

а) за рекламе површине до 2,00 m
2
 

- једнострано----------100,00 КМ 

- двострано------------200,00 КМ 

 

б) за рекламе површине од 2,00 m
2
 до 

4,00 m2 

- једнострано----------300,00 КМ 

- двострано------------400,00 КМ 
 

в) за рекламе површине од 4,00 m2 

до10,00  m
2
 

- једнострано-------------------500,00 КМ 

- двострано---------------------600,00 КМ 

 

д) за рекламе површине преко 10,00  m
2
 

- једнострано-------------------800,00 КМ 

- двострано----------------------900,00 КМ 

 

            - Уколико се ради о реклами правног 

лица или предузетника која се изнајмљује 

трећим лицима ради оглашавања 
(рекламирања), комунална такса из т. а. - д. 

обрачунава се у двоструком износу. 

             - За оглашавање на свјетлећим 

рекламама на стубовима уличне расвјете 

(бандероле), наплаћује се мјесечно 

комунална такса у износу од: 

            - једнострано-------------200,00 КМ по 

бандероли 

             - двострано-------------- 300,00 КМ по 
бандероли 

 

Напомена:  
           Таксена обавеза за рекламе из алинеје 

1. и 2. плаћа се сразмјерно броју дана на који 

је реклама истакнута, односно постављена, 
приликом издавања локацијских услова у 

складу са прописима о уређењу простора и 

грађењу, односно годишње ако је локација 

одобрена на период од једне године и дуже, у 

ком случају се обрачунава  најкасније до 

31.03. за сваку каленарску годину. 

             Таксена обавеза из алинеје 3. за 

бандероле настаје приликом издавања 

одобрења за коришћење бандерола. 
            Такса обрачуната по овом тарифном 

броју уколико износи до 1000,00 КМ плаћа се 

одједном, а уколико прелази наведени износ 
може се платити у двије једнаке рате.“ 

 

Члан 2. 
             У цијелом тексту Одлуке ријечи: 

''Одјељење за урбанизам, грађење комуналне 

и стамбене послове“, мијењају се ријечима 

''Одјељење за комуналне и стамбене 

послове“, у одговарајућем падежу, а ријечи: 

''Административна служба“, мијењају се 

ријечима: ''Општинска управа“, у 
одговарајућем падежу. 
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Члан 3. 
             Задужује се Комисија за статутарна 

питања и прописе да сачини пречишћени 

текст Одлуке о комуналним таксама.  

 

Члан 4. 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 

Број:01-022-283/16 

Датум: 28.12.2016.године 

Г р а д и ш к а 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                 Миленко Павловић  

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Правилника о по-
ступку јавног конкурса за располагање непо-

кретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе (’’Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12), 

члана 12. Одлуке о уређењу простора и гра-

ђевинском земљишту (''Службени гласник 

општине Градишка“, број 6/14) и чл. 35. и 72. 

Статута Општине Градишка (''Службени гла-

сник општине Градишка“, број 3/14), Ску-

пштина општине Градишка сједници 

одржаној дана, 28.12. 2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 

јавног надметања за продају  неизграђеног 

грађевинског земљишта  
 

       1.Именује се Комисија за спровођење 

јавног надметања за продају неизграђеног 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: 

Комисија), у саставу: 
      -  Зорица Марковић, предсједник 

      -  Вања Сладојевић, замјеник 

предсједника 
      -  Биљана Радичић, члан 

      -  Савка Попић, замјеник члана 

      -  Немања Вукелић, члан 
      -  Бранка Томић, замјеник члана 

 

2.За секретара Комисије именује се 

Мирјана Илинчић, а за замјеника секретара  

Златко Трнинић. 

 

3. Задатак Комисије из претходне тачке је 

спровођење јавног надметања за продају 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12). 
 

4.Комисија се именује на период од једне 

године. 

 

5.Ступањем на снагу овог рјешења пре-

стаје да важи Рјешење о именовању Комисије 

за спровођење јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у ''Агроиндустри-

јској зони Нова Топола'', број 01-111-27/13 од 

21.02.2013. године и Рјешење о измјени Рје-
шења о именовању Комисије за спровођење 

јавног надметања за продају грађевинског 

земљишта у ''Агроиндустријској зони Нова 

Топола, број 01-111-62/14 од 31.07.2014. 

године. 

6.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 
Број:01-111-119/16                                                                    

Датум:28.12.2016.године     

Г р а д и ш к а 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                          

                                 Миленко Павловић с.р.                                                                                                                                                                  
 

 

 
 

 

На основу члана 48. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 72. 

Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 3/14), 

Скупштина општине Градишка на сједници 

одржаној дана 28.12. 2016. године  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности в.д. директора ЈП „Радио 

Градишка“ Градишка 
 

1.Именује се Комисија за примопредају 

дужности између досадашњег в.д. директора 

ЈП „Радио Градишка“ Градишка, Пејке 

Медић и именованог в.д. директора, Алекса-

ндре Стојановић (у даљем тексту: Комисија) 

у саставу:              
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      - Драган Ђаковић, предсједник,  
      -Вања Сладојевић, замјеник предсједника, 

      - Драгана Бјелић, члан, 
      - Мирјана Илинчић, замјеник члана, 

      - Сања Суботић - Цумбо, члан, 
      - Снежана Лазендић, замјеник члана. 

 

2.Задатак Комисије је да присуствује 
примопредаји дужности в.д. директора из 

тачке 1. Рјешења и о извршеној примопре-

даји дужности сачини записник кога 

потписију: 

    - лице које предаје дужност, 

   - лице које прима дужност и 

   - чланови Комисије. 

 

3.О извршењу овог рјешења стараће се 

Начелник Oпштине и именована комисија. 

 

 

4. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број:01-111-120/16                                                                    

Датум:28.12.2016.године     

Г р а д и ш к а 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                           

                        Миленко Павловић с.р.                                                                                                                                                                  
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
 
 

         На основу 82. став (3)  и 72. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 73. 

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“ број 3/14),  

Начелник општине,    доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 
  
 1. Одобрава се исплата средстава у 

износу од 2.000,00 КМ, Центру за превенцију 

развојних тешкоћа “За мајку и дијете”, у 

сврху хуманитарне акције “С љубављу 
храбрим срцима”. 
 

 2. Уплату средстава у износу од 2.000,00 

КМ извршити на име Удружења грађана 

Центар за едукацију “Твоја ријеч” Бања Лука- 

сврха уплате, изградња центра за превенцију 

развојних тешкоћа “За мајку и дијете” жиро 

рачун број:555-007-00527004-54, Нова банка 

а.д. Бања Лука 
 

 3. Исплата средстава извршиће се на 
терет Оперативног финансијског плана при-

временог финансирања општине Градишка за 

период 01.07.-31.12.2016.године на основу 
Рјешења Окружног суда у Бања Луци о изри-

цању привремене административне мјере 

број 11 0 У 019058 16 У од 13.07.2016. године 
–ставка 412900(репрезентације, пријеми, 

манифестације...) 
 

 4. О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

 5. Ова Одлука ступа на снагу даном до-

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Под високим покровитељством предсје-

дника Републике Српске, Милорада Додика 

проводи се хуманитарна акција “С љубављу 

храбрим срцима”, у оквиру које ће се одржа-

ти донаторско вече. Циљ ове акције је да се 

средства прикупљена од донација усмјере за 

изградњу Центра за превенцију развојних 

тешкоћа “За мајку и дијете”. 

 Имајући у виду тренутну ситуацију у 

Буџету Општине и значај ове хуманитарне 
акције, начелник Општине је из ставке 

412900 (репрезентације, пријеми, манифеста-

ције...), одобрио износ од 2.000,00 КМ за ове 

намјене. 
 

Број:02-434-51/16 

Дана:26.12. 2016. године 

Г р а д и ш к а            

                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 
                   Зоран Аџић с.р. 
 

 

 
 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број:101/04, 42/05,118/05 
и 98/13) и чл. 58. и 73. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“ број 3/14),  Начелник општине,    
доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели гранта - подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђује расподјела 

новчаних средстава са буџетске позиције 

416100 – дознаке  грађанима које се испла-

ћују из буџета (поклон честитка за ново-
рођено дијете) у укупном износу од 4.700,00 

КМ (словима: четирихиљадеседамстотина 

КМ и 00/100). 
 

Члан 2. 
 Уплата средстава из члана 1. ове 

Одлуке, за свако новорођено дијете у окто-

бру 2016. године, у износу од 100,00 КМ 

(словима: стотинуконвертибилнихмарака), 

вршиће се на текући рачун родитеља дјетета. 
 

Члан 3. 

 Саставни дио ове Одлуке је списак 

новорођене дјеце у октобр 2016. године. 
 

Члан 4. 
 О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број:02-54-13/16 

Дана:14.новембар 2016. године 

Г р а д и ш к а            
                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 

                   Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 63. став 5.  Закона о 

пољопривредном земљишту (“Службени гла-

сник Републике Српске“, број:93/06, 86/07, 

14/10 и 5/12), члана 49в Правилника о посту-

пку давања у закуп пољопривредног земљи-
шта у својини Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, број:47/12, 65/15 

и 45/16) и члана  73. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Градишка“ 

број 3/14),  Начелник општине,    доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Именује се Комисија за утврђивање 

испуњености услова за обнову уговора о 

закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју општине 

Градишка, у саставу: 
1. Сладојевић Предраг, предсједник 

2.  Тубин Зоран, члан 

3. Лазић Светлана, члан 

 

2. Комисија има задатак да након 

разматрања запримљених захтјева за обнову 

уговора о закупу пољопривредног земљишта 

у својини Републике Српске на подручју 

општине Градишка утврди испуњеност усло-
ва за обнову уговора о закупу пољопривре-

дног земљишта за сваког закупопримца, те да 

о истом сачини записник и приједлог новог 
уговора о закупу. 

 

3. Овим рјешењем замјењује се рјеше-
ње број:02-111-43/16 од 31.10.2016. године. 

 

4. Ово рјешење  ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број:02-111-121/16 

Дана:26.12. 2016. године 

Г р а д и ш к а            
                                    НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ 

                   Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕ-

ЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

 

О Г Л А С 
 

   Одјељење за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове, општине Гра-

дишка на основу рјешења број 04-372-121/16 

од 05.12.2016.године, извршило је у Регистру 

заједница етажних власника стамбе-них згра-

да, у регистарском листу број 108/16 упис 

оснивања ЗЕВ    зграде у Градишци, Улица 

Видоданска број 5 Д,  са сљедећим подацима: 

 У Регистру заједница етажних вла-

сника стамбених зграда под редним бројем 

108/16 уписана је Заједница етажних вла-
сника зграде  у Градишци, Улица видовда-

нска број 5  Д.  Оснивачки акт Заједнице је 

Уговор о оснивању      од 15.03.2016.године. 

Основна дјелатност ЗЕВ је управљање згра-

дом за рачун етажних власника, прикупљање 

средстава за одржавање заједничких дијелова 

зграде и других трошкова управљања згра-

дом, одржавање заједничких дијелова зграде, 

извођење радова хитних интервенција, кори-
шћење заједничких просторија и дијелова 

зграде и земљишта које служи за редовну 

употребу зграде, као и други послови 
управљања зградом. 

 У правном промету са трећим лицима 

заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове промета у оквиру своје дјелатности, 

самостално и без ограничења. Заједница у 

правном промету одговара цјелокупном 

својом имовином, новчаним средствима и 

имовинским правима којим заједница 

располаже. 

 Оснивачи и чланови за обавезе заје-

днице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају 
супсидијарно до висине свог удјела у плаћа-

њу трошкова инвестиционог и текућег 

одржавања и хитних интервенција на заје-
дничким дијеловима зграде. 

 

Лица овлаштена за заступање заједнице су:  

 

1.  Буторац Смиља    ЈМБГ:  0301952106503   

 

Број:04-372-121/16  

Дана:05.12.2016. године 

 

      НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
          Слободан Видовић с.р.                
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О Г Л А С 
 

 Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове, општине Гра-
дишка на основу рјешења број 04-372-112/16 

од 16.11.2016.године, извршило је у Регистру 

заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број 107/16 упис 

оснивања ЗЕВ    зграде у Градишци, Улица 

Видовданска број 87,  ламела 4 , са сљедећим 

подацима: 

 У Регистру заједница етажних вла-

сника стамбених зграда под редним бројем 

107/16 уписана је Заједница етажних вла-

сника зграде  у Градишци, Улица видовда-

нска број 87, ламела 4. Оснивачки акт Заје-

днице је Уговор о оснивању  број У-01/16 од 
01.11.2016.године. Основна дјелатност ЗЕВ је 

управљање зградом за рачун етажних власни-

ка, прикупљање средстава за одржавање заје-

дничких дијелова зграде и других трошкова 

управљања зградом, одржавање заједничких 

дијелова зграде, извођење радова хитних 

интервенција, коришћење заједничких про-

сторија и дијелова зграде и земљишта које 

служи за редовну употребу зграде, као и 
други послови управљања зградом. 

 У правном промету са трећим лицима 

заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове промета у оквиру своје дјелатности, 

самостално и без ограничења. Заједница у 

правном промету одговара цјелокупном 
својом имовином, новчаним средствима и 

имовинским правима којим заједница 

располаже. 

 Оснивачи и чланови за обавезе заје-

днице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају су-

псидијарно до висине свог удјела у плаћању 

трошкова инвестиционог и текућег одржа-

вања и хитних интервенција на заједничким 
дијеловима зграде. 

 

Лица овлаштена за заступање заједнице су:  
 

1.  Бијељић Саша         ЈМБГ: 2508986120026          

2. Ћебић Стеван          ЈМБГ: 3006951171777 

3. Граховац Дејан         ЈМБГ: 1202975101466 

 

Број:04-372-112/16  
Дана:16.11.2016. године 

 

   НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
       Слободан Видовић  с.р.                     

                                     

 

 

О Г Л А С 

 Одјељење за   комуналне и стамбене 

послове, општине Градишка на основу 

рјешења број 04-372-128/16 од 12.12. 2016. 
године, извршило је у Регистру заједница 

етажних власника стамбених зграда, у реги-

старском листу број 109/16 упис осни-вања 

ЗЕВ    зграде у Градишци, Улица Николе 

Тесле број 3, улаз А,  са сљедећим подацима: 

 У Регистру заједница етажних вла-

сника стамбених зграда под редним бројем 

109/16 уписана је Заједница етажних 

власника зграде  у Градишци, Улица Николе 

Тесле број 3, улаз А. Оснивачки акт Заје-
днице је Уговор о оснивању број 2/16     од 

25.11.2016.године. Основна дјелатност ЗЕВ је 

управљање зградом за рачун етажних вла-

сника, прикупљање средстава за одржавање 

заједничких дијелова зграде и других тро-

шкова управљања зградом, одржавање заје-

дничких дијелова зграде, извођење радова 

хитних интервенција, коришћење заједни-

чких просторија и дијелова зграде, као и 
земљишта које служи за редовну употребу 

зграде,  и други послови управљања зградом. 

 У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 

послове промета у оквиру своје дјелатности, 

самостално и без ограничења. Заједница у 

правном промету одговара цјелокупном 

својом имовином, новчаним средствима и 

имовинским правима којим заједница 

располаже. 

 Оснивачи и чланови за обавезе заје-

днице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају 

супсидијарно до висине свог удјела у плаћа-

њу трошкова инвестиционог и текућег 
одржавања и хитних интервенција на 

заједничким дијеловима зграде. 

 
Лица овлаштена за заступање заједнице су:  

 

1.  Вергић Саво        ЈМБГ:  1012950101492 

2.  Поповић Стеван  ЈМБГ:  0506943191760 

       

Број:  04-372-128/16  

Дана:  12.12.2016. године 

     

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

                Бранислав    Савић   с.р.        
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О Г Л А С 

 

 Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове, Општине Гра-
дишка, на основу рјешења број 04-372-127/16  

од 12.12.2016. године, извршило је  у региста-

рском листу број: 72/12-16 упис промјене 
лица овлаштеног за заступање Заједнице ета-

жних власника стамбене зграде   у Градишци, 

Улица  видовданска 75,ламела Б са сљедећим 

подацима:   

 

         Лица овлашћена за заступање и пре-

дстављање заједнице је:  

-Малић Дијана-             JMBG: 2211963105027 

-Тодоровић Миодраг    JMBG: 2111961101461                                    

-Јојиновић Радован      JMBG: 2201955500140 
 

 У истом регистарском листу бришe се 

име  лица којe je до сада заступалo Заједницу 

и то: 

          -  Шобот Данило, Боројевић Предраг, 

Чолпа Фатима, Перић Нада и Гунић Седика. 

 

Број:04-372-127/16  

Дана:12.12.2016. године     
 

                                 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ 

                                    Слободан Видовић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР “СЛУЖБЕНОГ 

ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

На основу члана 7. Одлуке о изда-

вању „Службеног гласника општине Гради-

шка“ („Службени гласник општине Гради-

шка“ број 1/06), Уређивачки одбор „Службе-

ног гласника општине Градишка“ на сједници 

одржаној дана 27.12.2016. године   д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
 

о достави бесплатног примјерка 

„Службеног гласника општине Градишка“ 

 

I 

 Примјерак „Службеног гласника 
општине Градишка“ достављаће се без 

накнаде: 

− Министарству управе и локалне само-

управе у Влади Републике Српске, 

− одборницима Скупштине општине 

Градишка, 

− Начелнику општине и 

− Замјенику начелника. 

           

  II 
 Уређивачки одбор ће о објављивању 
сваког броја „Службеног гласника општине 

Градишка“ обавјестити: 

- службу и одјељења општинске управе, 
- савјетника начелника, 

- одсјеке у општинској управи, 

- предузећа и  установе чији је оснивач 

општина Градишка, 

- Преску управу Републике Српске - ПЈ 

Градишка, 

- Републичку управу за геодетске и 

имовинско-правне послове - ПЈ Градишка, 

- Основни суд Градишка, 
- Станицу јавне безбједности Градишка, 

- Удружења од посебног интереса: 

   Борачку организацију, 
   Организацију породица погинулих и 

нестаких бораца, 

   Удружење пензионера и 
   Савез синдиката општине Градишка, 

- политичке партије које имају одборнике 

у Скупштини општине Градишка, 

- Скупштине општина Лакташи и Србац 

и градова Бања Лука и Приједор. 
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III 

 Субјекти из претходне тачке објавље-

ни „Службени гласник општине Градишка“ 

могу преузети на званичној интернет стра-

ници општине Градишка. 

 

IV 
 Ступањем на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о достави бесплатног 

примјерка „Службеног гласника општине 

Градишка“ број 01-022-12/13 од 08.02.2013. 

године („Службени гласник општине Гради-

шка“ број 2/13), 

 

V 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Градишка“ 
 

Број: 01-022-288/16        

Датум: 27.12.2016. године                                                                       

Градишка   

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА 

                                       Немања Панић с.р 
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